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Beste jongens en meisjes,
Voor jullie ligt een lesbrief die over De Peel gaat.
Dat is een langgerekt gebied op de grens van Limburg en Brabant, waar heel veel
over te vertellen is.
Mensen van Veldeke Venray hebben hieraan meegewerkt.
Ze hebben veel belangstelling voor de geschiedenis van Venray, maar vooral ook
voor de eigen taal van deze streek.
Daarom is de lesbrief in het Venrays dialect geschreven.
En saoves laat de häör nog nat
nog efkes en nor bed
de raam wied oop, genne slaop
en d’n hemel was vuūrroeëd
mist hing òp ’t lând
saoves laat dor stoond De Pieël ien brând
De bekende popgroep Rowwen Hèze uit America zingt in dit lied over een kind
dat opgroeit in De Peel en hoe mooi het er kan zijn als ‘s avonds de zon ondergaat.

Erg moeilijk, dat Venrays?
Lees het hardop, dat helpt.
En als het echt niet lukt, kun je de Nederlandstalige digitale versie van deze lesbrief
aanvragen bij het secretariaat: www.veldeke.venroj@gmail.com
We wensen je een mooie ontdekkingstocht door De Peel en misschien komen we
elkaar daar nog wel eens tegen!
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Hoi,
ik ben Leike en kom uit Ysselsteyn bij Venray en zit in groep 8.
Ik woon in De Peel en ben een echte Pieëlreus net als mijn familie.
Heel vaak heb ik de verhalen gehoord over De Peel die mijn ouders maar ook
mijn opa en oma altijd vertelden.
Spannend vond ik ze en daarom wil ik jullie ervan mee laten genieten.

1. Verhalen uit de Peel
Over De Peel hing vele eeuwen een waas van geheimzinnigheid.
Er waren weinig wegen. De wegen die er waren, waren onbetrouwbaar.
Je kon makkelijk wegzakken in de moerassige bodem. En omdat het één uitgestrekte vlakte was van modder en lage planten kon je je er moeilijk in oriënteren.
Over dit geheimzinnige, bedreigende gebied zijn heel veel verhalen ontstaan van
vader op zoon. Iedereen voegde er nog een paar griezelige details aan toe. Soms
klopte dit wel, bijv. over iemand die zich binnen dit gebied gewaagd had ondanks
alle waarschuwingen om dat niet te doen en die nooit meer werd terug gezien.
Veel verhalen waren 100% fantasie. Horrorfantasie vaak.
Zo rond 1900 was er nog geen radio of TV. De verlichting was in deze streken nog
vaak afkomstig van olielampen of van de haard. Tijdens die ellenlange winteravond
hadden de mensen dus volop de tijd om elkaar verhalen te vertellen, waar gebeurd,
niet helemaal of helemaal niet waar gebeurd.
De verhalen gingen onder meer over weerwolven, Peelreuzen en witte wieven.
Ook zijn er veel schilderijen en veel prachtige foto’s van het verlaten landschap
gemaakt.
Ik heb al verteld dat ik een Piëlreus ben, maar
dat geldt eigenlijk alleen met Carnaval.
Mensen die in Venray wonen heten met Carnaval ‘Piëlhazen’.
Hoe zijn we toch aan die namen gekomen ?
Peelreuzen
Honderden jaren geleden woonden de Peelreuzen in hun holen diep verborgen in De Peel. Overdag gingen ze er met schoppen op uit om de Maas te gaan
graven. Na hun werk gingen ze ’s avonds laat moe naar hun holen, hun huis,
in De Peel om uit te rusten en te slapen.
Ze klopten dan in de buurtschap Weverslo (tussen het huidige Merselo en Ysselsteyn) hun klompen tegen elkaar om het vastzittende zand van en uit hun
klompen te kloppen. Dat ritueel herhaalde zich dag na dag en jaar na jaar. Zo
schijnt de Weverslose berg in Weverslo te zijn ontstaan.
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Dwaallichtjes en witte wieven
De mensen zagen vroeger dwaallichtjes in De Peel. Dit verschijnsel werd later toegeschreven aan methaangas (rottingsgas), dat door het afsterven van plantenresten ontstaat.
Die dwaallichtjes zouden volgens de Peelbewoners de zieltjes van ongedoopte, gestorven kinderen zijn die geen rust konden vinden. Omdat ze niet gedoopt waren
mochten ze niet in de hemel. Maar omdat ze nooit iets verkeerds hadden kunnen
doen, hoorden ze ook niet thuis in de hel. De zogenaamde “witte wieven” werden
veroorzaakt door slierten mist rond dit methaangas, waarin men vrouwfiguren zag.
Witte wieven werden
ook wel als de geesten
van heksen gezien of
van andere vrouwen die
kwaad gedaan hadden.
In
moerasgebieden
woonden ze in heuveltjes. Ze hadden daar de
in- en uitgang naar hun
holen. ‘s Nachts kwamen ze langzaam zwevend tevoorschijn. Ze
verleidden dan mensen
om hen te volgen, met
als resultaat dat deze
mensen voor altijd verdwenen. Ook geloofden de mensen dat de witte wieven de
dood aankondigden. Als je zo’n wief zag, ging je binnenkort dood.
De Crayenhut. Een herberg
die vroeger stond op de grens
van Limburg naar Brabant
langs de weg Venray en Deurne. Voerman en paard konden hier wat drinken na hun
urenlange reis over stoffige
binnenwegen
’Het wordt al aardig spannend... Een echt gebeurd
verhaal is het verhaal van
de Gouden Helm ; een beroemde vondst die straks weer te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en die daar een van de grote Nederlandse
pronkstukken is.
Kom, gaan we samen lezen !
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De gouden helm
De Romeinen waren al enkele honderden jaren in ons land. De mensen waren er aan
gewend geraakt dat hun troepen van de ene naar de andere legerplaats marcheerden. Het
Romeinse leger hield alles goed onder controle. Langs de grenzen van hun grote rijk en
langs de grote grensrivieren waren posten die door soldaten bewaakt werden.
Er waren goede wegen aangelegd van het zuiden naar het noorden en van het
oosten naar het westen. Hierdoor konden de Romeinse troepen zich heel snel verplaatsen. Ook konden ze snel rivieren oversteken, want overal waar het nodig was,
waren bruggen gebouwd. Rondom die oversteekplaatsen kwamen mensen wonen
en zo ontstonden steden zoals Keulen, Nijmegen en Maastricht, maar ook kleinere
plaatsen zoals Blerick en Cuijk.
Ten oosten van De Peel liep een weg naar het noorden en er liep ook nog een kleinere weg dwars door het moerasgebied van oost naar west. Al deze wegen waren
veilig omdat ze steeds bewaakt werden door Romeinse soldaten.
Er waren mensen die voor de Romeinen gingen werken, of soldaat werden in het
Romeinse leger. Soms was dat veiliger dan blijven wonen op je eigen kleine boerderijtje. ‘s Nachts kon je overvallen worden door rovers of wilde dieren.
Toen gebeurde er in het jaar 320 na Chr. iets heel vreemds. In De Peel vlak bij
het dorp Helenaveen verdronk een Romeinse centurio. Een centurio was iemand
die het commando had over honderd soldaten. Wij zouden hem nu een officier of
honderdman noemen. Deze centurio moet een hele bijzondere honderdman zijn
geweest. Hij droeg een ijzeren helm, met daar over heen een
vergulde zilveren helm.
Wat we niet weten is wat deze officier in De Peel te
zoeken had en waar hij naar toe wilde. Kwam
hij van Rome, omdat hij 39 munten bij zich
had die het jaar daarvoor in Rome waren geslagen? Maar waarom nam hij dan niet de
veilige weg langs
de Maas?
Op de rand van
zijn glanzende helm stond
het woord ‘STABLESIA VI’.
Dat wil zeggen dat hij officier was bij het zesde ruitercorps dat toen in het legerkamp in Nijmegen lag.
Maar hoe kwam hij nou toch in De Peel terecht?
Waarom werd hij niet beter door zijn eigen mensen
beschermd of door soldaten die de weg moesten bewaken? Werd hij door plaatselijke stammen overvallen
en het moeras ingedreven? Waarom werd zijn vergulde
zilveren helm niet gestolen? Waarom werd alleen de
honderdman teruggevonden?
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Eigenlijk hadden archeologen deze vondst verder moeten onderzoeken. Door
meer opgravingen te laten plaatsvinden in Helenaveen, zouden we zeker veel
meer te weten zijn gekomen over deze geheimzinnige Romein.
Sommige onderzoekers zeggen dat de ‘Gouden Helm’ ook wel een offer kan
zijn geweest aan de moerasgoden.
Gebbel Smolenaars, de man die op 17 juni 1910 de helm bij toeval uit het
veen te voorschijn haalde, was geen archeoloog maar een turfsteker. Behalve
de helm vond Gebbel ook nog restanten van schoenen, muntjes, een mantelspeld en wat stukken leer.
Ongeveer op de plaats waar de Romeinse officier verdronk, is in 1999 langs
de weg van Helenaveen naar Liessel een klein grafmonumentje opgericht ter
nagedachtenis aan de gebeurtenis uit het jaar 320.
Nu jullie dit verhaal gelezen hebben, kunnen jullie zeker de volgende vragen over
dit verhaal maken.
Kijk ze dan samen met je juf of meester of met je klasgenootjes na.
•
•
•
•
•

De Romeinen kunnen uitstekend wegen en bruggen bouwen. Noem
plaatsen langs Rijn en Maas waar de bruggen zijn gebouwd?
In 1910 doet Gebbel Smolenaars in Helenaveen een ontdekking terwijl
hij bezig is met turfsteken. Wat vindt hij?
Wat is er in 320 n. Chr. in Helenaveen gebeurd?
In welke legerplaats hoort de Romeinse officier thuis? Hoe weten we dit?
Waar is de “Gouden Helm” nu te bewonderen?
Wat heeft men in 1999 in Helenaveen ter nagedachtenis aan de Romeinse
honderdman (centurio) opgericht?

Het eenvoudige huisje van Gebbel aan de Molenstraat ca. 1930.
Op de voorgrond zoon Jan met klompen, lange kousen en pet.
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Zo, we weten nu al iets meer over de Peel, maar waar ligt eigenlijk die Peel en
hoe is die Peel ontstaan?

2. Waar ligt de Peel?
De Peel is een langgerekt gebied op de grens van de provincies Noord - Brabant en
Limburg, tussen Uden in het noorden en Weert in het zuiden.
Op het kaartje is het vroegere
gebied van De Peel lichtpaars
gekleurd.
De drie kleine donkerpaarse
stukjes land zijn beschermde
natuurgebieden.
Dat zijn de Groote Peel, de
Deurnese Peel en de Mariapeel. Alleen daar kun je
De Peel nog zien zoals die
er ongeveer 200 jaar geleden
uitzag: vooral moeras en heide.

De Peel vroeger en nu
“Rooy, mien dörp ien De Pieël” is de eerste regel van het refrein van het Venrays
volkslied.
Venray ligt helemaal niet in De Peel, nu niet en vroeger ook niet. Het lied is geschreven voor ’n Venrayse revue en later gebruikt voor Carnaval en dan let je niet
op zulke kleinigheden.
Zoals je ziet, liggen op bovenstaande kaart maar twee dorpen écht in De Peel: dat
zijn Helenaveen en Griendtsveen. Deze twee dorpen op bijgaande kaart zijn daar
gebouwd door de familie van de Griendt, die eigenaar was van een grote steenfabriek
en grote delen van De Peel heeft afgegraven. De dorpen werden midden in De Peel
gebouwd omdat alle inwoners daar toen voor de familie van der Griendt werkten.
Helenaveen is gesticht in 1853 en Griendtsveen in 1885. Beide dorpjes zijn erg
jong als je ze vergelijkt met Venray (1200), Oirlo (1300), Oostrum en Leunen
(1400).
Beide dorpen zijn weer oud als je ze vergelijkt met Ysselsteyn (1921) en Vredepeel (1955).
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3. De Peel vroeger
Tot ongeveer 1850 waagde bijna niemand zich in dat gebied omdat de kans erg
groot was dat je er nooit meer uit kwam.
Het hele gebied van De Peel bestond uit drassige heide en verraderlijk moerasland.
Er waren nauwelijks wegen of paden.
Als je heel veel geluk had, kwam je er weer uit; als je minder geluk had, verdwaalde
je en met nóg minder geluk, verdronk je. Het probleem was dat je niet kon zien of
je op harde ondergrond of op moeras liep.
Het was dus erg gevaarlijk om De Peel in te gaan. Maar er was ook geen enkele
reden om dat te doen: er was helemaal niets, geen dorp, geen huis, geen weg.
Het ontstaan van de Peel
Het is niet helemaal zeker waar de naam’ Peel ‘ vandaan komt. Sommige geleerden
denken dat de naam van het Latijnse woord ‘Palus’ komt, wat moeras of water betekent. Anderen zoeken de oorsprong in het Oud-Ierse woordje pit of peth. Deze
twee woorden betekenen ‘sponsachtig zacht weefsel’.
Zeker is dat De Peel vroeger dus erg moerassig was.
Een moeras is eigenlijk geen water en geen land maar iets ertussenin. Erg modderige
grond waarin veel planten groeien. Het probleem is dat de drassige grond je naar beneden trekt. Hoe komt dat moeras nou in De Peel terecht?
Ons land zag er zo’n
tienduizend jaar geleden heel anders uit
dan nu. Tot die tijd
was het overal ijskoud geweest. Vaak
30 graden onder
nul. Grote delen van
Nederland en ook
van de landen om
ons heen waren bedekt met een dikke
laag ijs. Die periode
noemen we daarom
de “ijstijd”. Eigenlijk
de laatste ijstijd, want er zijn er meer geweest.
Aan het einde van deze ijstijd steeg de temperatuur langzaam, waardoor grote hoeveelheden ijs begonnen te smelten. Er kwam dus enorm veel water.
Een probleem voor De Peel was dat het water daar niet weg kon zakken.
De grond in De Peel bestond uit keileem: klei met kleine stukjes steen en keitjes.
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Keileem laat geen water
door. Hierdoor ontstond een
keiharde leemlaag waarop
het water bleef staan. Je kunt
het vergelijken met een heel
groot zwembad.
In die natte peelgrond gingen moerasplanten groeien, zoals riet en biezen. Die
planten stierven af en zakten naar de bodem. Deze
laag van plantenresten
werd steeds dikker, zo dik
dat ze tot aan de rand van
het water kwam.
Bovenop die modderige waterlaag ging daarna
veenmos groeien.
Van veenmos naar turf
Veenmos heeft geen wortels. Met zijn blaadjes haalt het
voedsel uit het regenwater.
De planten sterven van onderen af en groeien naar boven
door met 1 mm. per jaar; zo kunnen zij een metersdikke
veenlaag
vormen.
Omdat het plantje 6 tot 7
keer zijn eigen gewicht aan vocht
kon vasthouden had het geen last
van tijdelijke droogte.
Het veenmos overwoekerde alles.
Het verstikte andere planten en de
wortels van de bomen.
Zo ontstond in zo’n tienduizend jaar
een turflaag die op sommige plaatsen zes tot zeven meter dik was
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Zommer
De zommerhets wiebelt en danst
en brandt op de piël en de venne,
de biëste zien ammaol bekanst
gon schoele ien struuk en de denne.
Gen kievite keukele hoeëg in de locht,
de kulute stoppe hun vliege.
Gen balsende kemphaan den vocht
um ‘n wiefke as vrouwke te kriege.
De piëlvlakte lit mer en waacht
tot zon en hets zien verdwene;
ze wacht op d’n aovend en naacht,
as de rieë en vös gon verschiene.
De schöpkes ston stil nao ’t graoze,
’t schiëperke held zien gemak
wied van de minse en ’t raoze.
De piël is zien wèreld, d’n hemel zien dak.
Die hets held oow gans ien heur macht:
ge dromt ovver alde verhale:
spoeëke en wiever mit duvelse kracht,
die os ien de piël din verdwale.
De ure verstrieke... ’t aovendroeëd slöt
’n veulkleurig kliëd ovver piël en moerasse.
D’n uul schuuft vurbeei, de nachtegaal flöt:
de jachttied brekt an vur de vös en de dasse.
Dit gedicht is gemaakt door Thej Min.
Er staan een aantal woorden in die nog in het oude Venrayse dialect geschreven
zijn, waardoor het gedicht misschien niet zo goed te begrijpen is.
We zullen jullie daar bij helpen:
almol
bekanst
kulute
keukele

=
=
=
=

allemaal
ongeveer, bijna
kluitvogels
duikelen, spelend buitelen

rieë
din verdwale
slöt		
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= reeën
= deden verdwalen
= slaat

Jullie hebben vast en zeker wel eens gehoord van turfsteken?
Leike wil het nog wel eens uitleggen ...

4. Turfsteken
Voor eigen gebruik
De bovenste laag van het moeras bestond
uit veenmos en andere planten, die al heel
lang geleden vergaan waren. Het was een
dikke bruine laag van enkele meters dik. Al
rond 1300 ontdekten de mensen dat je die
bruine bovenlaag kon gebruiken als brandstof voor de kachel of het fornuis.
Pas na 1900 kregen steeds meer mensen
elektriciteit. Voor die tijd verwarmde
men de huizen met haarden en kachels: voor ieder vertrek één. Die kachels werden
vaak met hout gestookt. Turf was veel goedkoper en je kon het zelf steken.
In de gemeente Venray kende ieder dorp zijn eigen plek waar men turf ging steken.
Deze Peelgebiedjes kregen de naam van het dorp zoals Heidse Peel van het dorp
Heide. Meerselsepeel van het dorp Merselo, Oirlose -, Veulense -, Castenrayse - en
Oostrumse Peel van de betreffende dorpen.
De turf werd gestoken door de boer zelf of samen met zijn knecht. Alles gebeurde
met speciale schoppen, de turfschop genoemd. De gestoken turf moest met kruiwagens op het droge gekruid worden, waar hij kon drogen.
Een flinke turfsteker en een helper konden per dag ongeveer vierduizend turven
steken. Na het eerste indrogen van de turven werden er stapels gemaakt , de zogenaamde stoeken.
Wind en zon droogden de turven. De droge turf werd vroeg in de herfst naar huis
gehaald met paard of os en kar zodat men
geen kou hoefde te lijden en het eten kon
koken op het fornuis. De karrensporen waren meestal wel een halve meter diep en de
peelbanen waren nat en modderig. De beste
trekkracht was dan ook een koe of een os,
die met de gespleten hoeven minder diep
in het zachte veen wegzakten. Toch was het
Turf gestapeld op zogenaamde stoeken om
vaak onmogelijk om de turven per kar af te
te drogen. De turf werd zo gestapeld dat de
voeren. Men gebruikte dan ook vaak sleeën
wind er dwars doorheen kon.
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Mensen die in De Peel voor eigen gebruik turf staken, deden dat maar zo’n 10
weken per jaar.
Ze begonnen daarmee omstreeks half maart. Eerder kon niet omdat de turf dan
aangetast kon worden door vorst aan de grond. 29 Juni stopte men. Turf die daarna zou worden gestoken zou onvoldoende gedroogd zijn voor de winter inviel.

Turfwinning in het groot
Door de uitvinding van de stoommachine in het begin van de negentiende eeuw
ontstonden er in Europa veel grote bedrijven, ook in ons land. Denk aan de
scheepswerven in Amsterdam, katoenindustrie in Twente en de aardewerkfabrieken
in Maastricht.
Rond 1850 steeg ook de vraag naar stenen. Er kwamen meer en meer fabrieken en
nieuwe stadswijken voor de arbeiders. Veel steenfabrieken en ook andere bedrijven
stookten turf.
En ook in de huishoudens werden jaarlijks duizenden turven gestookt.
De steenfabrikant Jan van de Griendt en zijn broer Nicolaas kochten in 1853 voor
tachtig gulden per hectare ruim 600 hectare veengrond van de gemeente Deurne. Zij stichtten het veendorp Helenaveen. Later, in 1885, stichtten hun zoons
Griendtsveen.
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Ook de grond in en rond die dorpen was zo moerassig dat je er niets kon beginnen.
Men begon dan ook eerst met het graven van de afvoerkanalen: de Helenavaart, het
Giendtsveenskanaal en het Deurnese kanaal. Haaks op de kanalen werden zijkanalen (wijken) gegraven op afstanden van
200 meter. Via deze kanalen en vaarten
kon het teveel aan water worden afgevoerd. De Peel werd voor een groot deel
drooggelegd.
Deze kanalen en wijken werden ook
gebruikt als waterweg voor de afvoer
van turven.
De mensen in De Peel waren in het begin niet zo blij met deze grootschalige
aanpak. Ze hadden nog geen ervaring
met deze nieuwe manier van turfsteken.
Daarom werden honderden turfstekers
aangetrokken uit Duitsland en Drenthe.
Deze gastarbeiders werden “poepen” en
“oliekonten” genoemd.
Bijna alle wijken en kanalen zijn door hen
gegraven. Ze woonden in erg armoedige
hutten.
Turfwinning op grote schaal door Van der
Griendt

15

Even wat anders.
we gaan samen met Leike een lekkere turftaart maken !

5. Turftaart
Ingrediënten
250 gram boter
120 gram bruine basterdsuiker
40 gram poeder voor het maken van chocolademelk
1 1/2 dl chocoladevla ( 150 gram)
2 pakken droge biscuits moeten rechthoekig of vierkant koekjes zijn
Chocolademelk (=chocomel)
Chocolade vlokken, puur en melk (ongeveer 50 gram)
• Zet de boter tijdig op een warme plaats bijv. in de keuken, totdat de boter zacht is
als je deze wilt gebruiken.
• Roer de boter met suiker tot een smeuïge massa. Het roeren gaat heel goed met een
handmixer of een keukenmachine.
• Voeg een lepel cacaopoeder voor het maken van chocolademelk toe en roer het
mengsel door. Daarna steeds een lepel cacaopoeder toevoegen en mengen totdat alle
cacaopoeder op is.
• Tijdens het toevoegen van de ingrediënten de mixer uitzetten!
• Voeg een lepel van de chocoladevla toe, roer het goed door, weer een lepel vla toevoegen, weer doorroeren en ga door tot alle vla op is.
• Leg ongeveer 1/6 deel van de koekjes op een schaal. Leg de koekjes tegen elkaar aan
en vorm er een vierkant of een rechthoek mee.
• Verdeel een laagje van de crème over de koekjes.
• Giet op een schaaltje een beetje chocolademelk. Pak evenveel koekjes als je de eerste
keer gebruikte en leg elk koekje even met de onderkant in de chocolademelk.
• Leg de koekjes op de taart, op dezelfde manier als de eerste laag.
• Smeer er weer crème op.
• Ga zo door tot er 6 lagen koekjes zijn.
Smeer crème op de bovenste laag ( en ook
langs de zijkanten).
• Meng de vlokken. Strooi de vlokken tegen
de zijkanten en bovenop. Druk het voorzichtig vast.
• Laat de taart minstens een paar uur ( liever
een dag en nog liever twee dagen) op een
koele plaats staan voor het opdienen. Zet de
taart in de kelder of koele kamer.
16

Natuurlijk hoorde Leike ook de verhalen over hoe zwaar het kon zijn om in De Peel
te werken. Omdat we ons daarvan geen voorstelling van kunnen maken gaan we
samen met Leike terug naar die tijd en stellen we ons voor dat we peelwerkers zijn.
Ook gaan we kijken wat we verdienden en hoe lang we moesten werken per week,
per maand.

6. Leven en werken in de Peel
Tot 1900
Het was hard en zwaar werken in De Peel. Men stond de hele dag in weer en wind
onder de blote hemel, vaak
in het water of de modder.
Het loon van een turfgraver werd berekend per stok
turven. Een stok bestaat
uit ongeveer 260 turven.
Die moest een turfsteker
dan eerst uitgraven, op
een kruiwagen laden en
opstapelen om te drogen.
Voor iedere stok die hij
op die manier verwerkte kreeg hij 12 cent. Om
zo’n 12 gulden per week
te verdienen moest hij 100
stok afleveren. Een natte turf weegt ongeveer 4,5 kilo. Het instrument om de turf
mee te steken woog 1,5 kilo. Hiermee moest hij dus iedere week zo’n 100.000 kilo
verwerken.
Het kwam vaak voor dat een turfsteker ook zijn vrouw en kinderen meenam om
die 12 gulden te kunnen verdienen. Na 1901 mocht dat officieel niet meer: want
kinderen tussen de 6 en 12 jaar moesten naar school.
Reken eens uit:
Hoeveel turven had een turfsteker gestoken als hij 36 gulden had verdiend ?
Hoeveel stok had hij dan af moeten leveren?
En hoeveel kilo turf had hij dan verwerkt?
Hoeveel dagen heeft een turfsteker minimaal gewerkt als hij er 360 uren op
heeft zitten?
Als het weer te slecht was kon er niet gewerkt worden. Er was dan dus ook geen loon.
Rond 1900 was er nog geen sprake van ziekteverzekering. Als een turfsteker ziek werd,
zat zijn gezin zonder inkomen en vaak ook zonder eten. Mensen die te oud of te ziek
waren om te werken moesten door andere gezins- of familieleden onderhouden worden.
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Verreweg de meeste mensen die hier toen leefden waren arm. Gezinnen van
twee ouders en acht of meer kinderen leefden van de opbrengst van een klein
boerderijtje: drie koeien, enkele varkens, wat kippen, een paard en wat landbouwgrond. Gezinnen op een boerderij hadden wel het voordeel dat ze zelf
voor het meeste voedsel konden zorgen.
Mensen in fabrieken werkten vaak zes dagen per week tien uur of meer per
dag. Hetzelfde gold voor turfstekers. De weinige rijken waren in die tijd zeer
rijk, de vele armen zeer arm.
Na de turfafgraving
Omstreeks 1900 zijn
de steenkoolmijnen in
Zuid-Limburg volop
in bedrijf. Door de
steeds grotere aanvoer
van steenkool en cokes
dalen de brandstofprijzen. Stookturf wordt
moeilijk verkoopbaar.
De veenmaatschappijen
gaan turfstrooisel maken, dat gebruikt wordt
als grondbedekking in
stallen. Het leger met
zijn duizenden paarden is een belangrijke
Turfstrooiselfabriek in Griendtsveen
afnemer. Ook paarden in
Parijs en Londen staan op turf uit De Peel.
Het spoorwegstation van Griendtsveen was in die tijd, ca 1900, het grootste goederentreinstation van Zuid Nederland.
Na 1900 neemt de turfafgraving steeds verder af.
Omstreeks diezelfde tijd doet ook de kunstmest zijn intrede. Daardoor werd het mogelijk grotere gebieden van De Peel klaar te maken voor gebruik als landbouwgrond. Tot
dan toe was men afhankelijk van de dierlijke mest van schapen, koeien en varkens. In en
rond De Peel was grond in overvloed.
Op deze grond moesten eerst bomen, struiken en heide verwijderd worden. Vervolgens
kon de grond met kunstmest tot landbouwgrond worden gemaakt. Dat hele proces heet
‘ontginnen’.
De eerste ontginningen in De Peel werden gedaan door grootgrondbezitters zoals eerdergenoemde van de Griendt. De ontginning gebeurde met ossen die voor de ploeg gespannen werden en door stoommachines. De inzet van trekkers kwam pas later.
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Na de eerste wereldoorlog, toen Nederland neutraal was, bleek dat de voedselvoorziening niet 100 % uit eigen land kon komen. Er werden plannen gemaakt
om voor de groeiende bevolking en het groeiend aantal jonge boeren boerderijen
te stichten. Met hulp van de regering in Den Haag werden er stukken landbouwgrond uitgegeven en kon begonnen worden op nieuw ontgonnen grond.
Zo ontstonden nieuwe dorpen in De Peel zoals Ospel, America, Evertsoord, Ysselsteyn, Rips, Veulen, Stevensbeek, Westerbeek en als laatste in 1955 de Vredepeel.

Na een moeizaam begin en veel tegenslagen op taaie voedselarme grond groeiden
deze dorpen uit tot welvarende dorpen zoals we ze nu kennen.
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Vinden jullie het ook altijd leuk schapen en lammetjes te zien in de weide?
Leike wel en zeker als er dan nog een echte schaapsherder bij loopt !
Je had dat waarschijnlijk niet gedacht, maar ook schapen waren belangrijk
voor De Peel.

7. Schapen en de Peel
Naast de turfwinning was in De Peel vele eeuwen lang het houden van schapen
een belangrijke bron van inkomsten. Schapen waren en zijn ideaal om op de
heidevelden te grazen. Ze zorgen ervoor dat de heide kort blijft en dat er geen
jonge boompjes en struiken gaan groeien.

Schaapskudde in de Peel
De schapen werden gehouden voor de wol en het vlees
maar ook voor de mest. ‘s Nachts werden ze op stal gezet
in schaapskooien die in De Peel waren gebouwd. Hierin
lag een laag heideplaggen die telkens opnieuw werd aangevuld om de mest en urine van de schapen op te vangen.
In de lente werd de stal leeg gehaald en de gevormde mest
over het bouwland uitgereden.

Beeld Schaopskompaneej
in winkelcentrum De Bleek te Venray
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De schapenhouderij werd voor de boeren als bestaansmiddel nog belangrijker nadat de export naar Frankrijk na 1830 op gang kwam. In Venray werd door enkele
schapenhouders een zgn. Schaopskompaneej opgericht om de verkoop van schapen aan Frankrijk te regelen. Later groeide hieruit een internationale handel in
schapen en vlees.
Herders liepen met een kudde schapen en hun herdershond helemaal te voet naar
Parijs om de schapen daar te verkopen.
Weet je de betekenis van:
•
•
•
•
•

Als er een schaap over de dam is, volgen er meer
Een schaap met vijf poten zoeken
Een verloren schaap
Er gaan veel makke schapen in een hok
Onnozel schaap

Kapel in Veulen met een
schaap in de windvaan.
Deze kapel is gebouwd door
Van Rens, een lid van de
Schaopskompaneej.
Het is de zgn. Donatuskapel,
beschermheilige tegen
blikseminslagen.
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En niet alleen schapen waren belangrijk voor De Peel, ook bijen!
Leike rent hard weg als hij een bij ziet en veel van jullie waarschijnlijk ook!
De peelwerkers en -bewoners echter niet...

8. Bijen en de Peel

Al vanaf de Middeleeuwen
waren bijen voor veel boeren en burgers een bron
van neveninkomsten, dus
ook in De Peel.
Tot 1750 was suiker een
luxeproduct. Tot die tijd
werd honing het meest
gebruikt als zoetstof.

Bijenkorven in de Peel
De honingraten waarin de honing opgeslagen zit, zijn
van bijenwas. Deze werden gebruikt om kaarsen van te
maken voor de verlichting. Vooral kerken waren hiervan afnemers. Uit oude geschriften blijkt dat bijenwas
zelfs diende als betaalmiddel voor de belasting. Hoe
belangrijk de bijen waren, blijkt ook uit het wapen
van de gemeente Venray waarin een bijenkorf en tien
bijen te zien is.
Doordat er steeds meer heide verdween, nam uiteraard
ook het aantal bijenhouders af.
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“Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland
Limburgs lult “
Als Leike dit zinnetje gaat zingen weten jullie natuurlijk allemaal over welke
beroemde artiesten uit De Peel we het hebben:

9. Rowwen Hèze
Rowwen Hèze is een band die in 1985 is opgericht
in het dorp Horst-America en die vooral zingt in het
dialect dat daar gesproken wordt.
De naam Rowwen Hèze is eigenlijk de bijnaam van
de dorpsfiguur Christiaan Heesen.
Heesen spreek je in het dialect van America uit als
“Hèze” en “row” betekent ruw, lomp en onverschillig. De lompe Heesen dus. Die Heesen was een opvallende verschijning: stoppelbaard, schorre stem,
gekleed in lompen die met ijzerdraad bijeen gehouden werden en een lege, ontstoken oogkas. Meer een
figuur die in een horrorfilm past. Bovendien dronk hij veel te veel en gebruikte hij
kilo’s pruimtabak.
Maar deze man had ook goede, mysterieuze eigenschappen. Hij kon bloedingen
stoppen en kneuzingen en brandwonden verhelpen door er zijn hand op te leggen.
Vaak werd zijn hulp ingeroepen bij bevallingen.
Vroedvrouwen moesten in die tijd uit Horst komen, maar in het donker waagde
zich niemand na zonsondergang nog in de onherbergzame Peel, waar het vol zat met
geesten en heksen.
Dus vroegen de mensen om Rowwen Hèze: een man, nota bene!
De bijnaam van deze dorpsfiguur werd een soort mascotte voor de band.

‘t Vastelaovesnummer “Niks stront niks” was voor de band de doorbraak naar landelijke bekendheid. Steeds meer richtte de band zich op liedjes in het Limburgs dialect.
Bij elk optreden bleken het juist deze dialectliedjes te zijn die het publiek wilde horen.
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De band bestaat sinds 1991 uit Jack Poels (zang, gitaar),Wladimir Gils (basgitaar en
contrabas), Theo Joosten (gitaar, mandoline, saxofoon, thin wistle en percussie), Jack
Haegens (trompet, bugel, trombone en percussie), Tren van Enckevort (accordeon,
piano, trombone) en Martin Rongen (drums en percussie).
In deze bezetting stond de band in 1992 voor de eerste keer op Pinkpop in Landgraaf.
Het optreden werd een groot succes met een live uitzending op televisie. Zo’n groot
succes dat besloten werd het optreden uit te brengen op het album “In De Wei”.
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10. Wandelgebieden in de Peel
Tegenwoordig is De Peel een heerlijk gebied voor wandelaars en natuurliefhebbers.
De Paardenkop
Een bos-, natuur- en
recreatiegebied bij Ysselsteyn.
Er zijn ruiterpaden en
wandelgebieden en er is
een grote begraafplaats
voor Duitse
soldaten die tijdens de
tweede Wereldoorlog in
Nederland zijn gesneuveld (32.000).
In de zandrug die hier
lag, zag men de vorm van een paardenhoofd, vandaar dat de naam ‘Paardenkop’
aan het gebied werd gegeven.

Kleine veenbes

Veenmos

De Heidse Peel
ligt aan de grens van de gemeente Deurne en aan de
westkant van Ysselsteyn.
In dit gebied liggen nog
goed bewaarde boerenkuilen of eendagsputten.
Na een dag ploeteren in het
natte veen liet de turfsteker
een ‘eendagsput’ achter, die
de volgende ochtend weer
vol water stond. Even verder groef hij dan weer een
nieuwe put.
In die putten komen nu
nog prachtige en zeldzame
planten voor.
Belangrijke dieren in dat
gebied zijn de das en de
gladde slang, maar ook de
blauwborst.
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Gladde slang

Blauwborst

De Rouwkuilen
is een groot natuurgebied in Venray ten zuiden van de Deurnseweg, ruim een
kilometer ten noordoosten van Ysselsteyn. Het is een natuurmonument.
Hier vind je nog de kamsalamander, de vinpootsalamander en de poelkikker.

Poelkikker

Vinpootsalamander

De Mariapeel
Dit peelgebied is een van de hoogste
punten in het landschap. Het ligt zestien
meter hoger dan de Maas. Daarom kan
het hier erg droog worden. Daarom zijn
er dammen en kades aangebracht waardoor het waterpeil weer stijgt. De wortels
van de bomen staan lang in het water en
sterven daardoor af.
Als je hier gaat wandelen zie je dan ook
vaak een ‘bomenkerkhof ’.

Kamsalamander

Nat stukje Peel met resten van afgestorven bomen

Nationaal park ‘De Groote Peel’
ligt op de grens van Limburg en Noord- Brabant en is een natuurgebied met veel
vogels.
In dit gebeid zijn overal
sporen van het verleden te
vinden, toen harde werkers
de turf,
‘het zwarte goud van de Peel’
uitgroeven.

Bezoekerscentrum ‘Mijl op zeven’, Moostdijk 15 in 6035 RB Ospel.
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We zijn bijna aan het einde van onze tocht door de Peel en weten nu veel van
het verleden van De Peel. Maar hoe staat het met De Peel nu?
Als afsluiting wil Leike dat jullie ook nog vertellen.

11. De Peel nu
Zoals je kon zien op het kaartje op blz.9 zijn er nog maar enkele kleine gebieden over
waarin De Peel er nog net zo uitziet als ruim 100 jaar geleden.
Op het kaartje zijn dat de iets donkerder paars gekleurde deeltjes: de Mariapeel,
de Deurnese Peel en de Groote Peel. De regering heeft deze stukken gekocht en er
natuurreservaten van gemaakt: beschermde natuurgebieden.
Probleem was dat ook deze gebieden uitdroogden. Het water werd
afgevoerd door de kanalen en wijken die er lang geleden gegraven
waren. Door deze uitdroging kon er
lucht bij de restanten veen komen.
Die konden nu wél wegrotten.
De bodem werd voedselrijker en
de ooit bijna boomloze Peel groeide vol met berken. De zeldzame
planten en dieren die in de Peel
thuis hoorden dreigden te verdwijnen.
Om dat probleem op te lossen zijn de in de kanalen, sloten en wijken dammen gebouwd. Het water kon dan niet meer wegstromen. Op sommige plaatsen werd het
zó nat dat de bomen vanzelf dood gingen.
Op andere, hogere plaatsen, waar de bomen nog groeiden werden ze omgezaagd.
Anders zouden deze bomen het gebied nog droger hebben gemaakt, omdat ze heel
veel water gebruiken.
Men laat in die gebieden ook koeien, schapen of pony’s grazen. Die vreten de jonge
boompjes en struiken weg zodat er weer meer heide en veenplanten kunnen groeien.
Leike bedankt jullie voor jullie aandacht en dat jullie naar zijn verhaal hebben
willen luisteren. Misschien komen we elkaar nog een keer tegen op een wandeling door een van de mooie peelgebieden of in musea waar je van alles kunt zien
en bekijken van de Peel:
het Peelmuseum in Ysselsteyn, in Asten, in Ospel en in Horst - America.
Op internet kun je de openingstijden vinden.
Hojje wor,
Leike
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