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processen in het al-gemeen.

Hoe raaar in die tijd de uitspraak was: rv?ees niet de wet
maar d.e rechtersrr, blijkt we1 heel duidelijk uit de verhalen
in dit boek: I'een gruwelijk en wreed verhaal , d.at vêïteller
en raet hem vêle lezers niet onbewogen zal latenr, aldus het
voorwoord-.
Het boek :ran JJB bladzijden is verlucht met pentekeningen

over hekserj-j, bexechting en beulsniddefen. Het is veï'kri jgbaar bij "Het Peell-andfondstt te Deurne en kost f 1jr9j.
rli. H.

J.

P.

S?OOKT HET NOG IN DE PEEJ, ?
het in dlt numner toch hebben over bijgelooí, heksen
en spoken, is het misschi.en we1 aardlg de aandacht te vestigen op een tweetal artikelen van 'lTraveïse,' van I october en
12 novenber 1!'/0. Daarin wordt verteld over een 6l-jarige
tuind.er uit Helenaveen. In I'Geheimen van de 0ud.e peelrl
schrijft hij over zijn ervaringen in de h'ereld van geesten
en denonen, waarin hij sinds tien jaar is verzeild geraakt.

Nu we

zou hem de exponent kunnen noenen van de vroegere peel_
bewoners, dÍe op donkere avonden "bij den hg1drr verhalen
vertel-den over spoken en d.emonen, die ze in de peel ontmoet
had-den en over de dwaallichten boven het veen en de moerassen, net de gloeiïge ogen van de zwaïte katten als slot.
I\,len

Op 1 roei 1!60, toen d-e genoemde tuinder ï,.Kluijtmans door de
Peel wandelde op de plaats, waaï een vljftig jaar geleden in
het veen het lichaan van êen Romeins ofíicier werd gevonden,
d1e aldaar op jacht zíjnde, vermoord werd, verscheen hem de
geest van die Rornein en stelde zich voor als lBasilius, com_
mandant van het gardekorps rrStablesia'r van het zesd-e legi_
oenrr. De goud.en helm, die hij d.roeg en andere attributen van

zijn krijgsuj-trusting berusten ín het oudheidkundig museum
in Leiden. Deze Sasilius leidde Kluijtnans a1s èerste levend
nens binnen in de r,lereld van het hlernamaals. Het is ook ge_
beurd., dat er spookautors zÍjn erf opdïaaiden met vreend.e_
lingen erin, die net grut'elijk hoongelach weer in het niets

vêrdwenen.

Het is voor nij allemaaf exact en bewezen, ook al ligt het
in het vlak van het absurde, aLdus Kluijtroans. Hlj is ervan
overtuigd-, dat het niet meer zo lang zal duren, of neerd-erg-.

nensen zullen contact krijgen met de geestenwerel-d.. Van
zj.ch zelf zegt hij nog: I'Ik ben goed. gezond en slaap prina.
Ik kan zelf namelijk niets van die dlngenoproepen. Ik heb
helemaal geen dï'omen of nachtmer.ries. tr Kluijtnans beleêft al
die dingen, als hij klaar wakker is.
Bereid u dus voor, 1ezer. SchrÍjf eventuele verschijningen
op en geef ze door aan dê Redactie,

Tot zover het verhaal van Kluijtnans. Eï zijn in de loop der
Jaren verschj.llende boeken en artikelen geschïeven over de
Peel, Daaruit blijkt, hoe het landsehap van de ?eel, eenzaam
en verlaten, zijn invloed d.eed gelden op d.e mensen, dle er
woonden. Ook zij wilden weten, waar die grote zandhopen, die
er lagen, de rivier die er stroomde, d-ie nnoerassen en vennen
vandaan kwàmen, le wetenschap gaf toen nog geen antwoord en
hoé
zo ontstonden allerlei- verhalen. Ze vroegen zích af .,
Lret kwan, dat het drabbige water van het Soemeer, dat bij
Helenaveen ligt, zo inktzr'ralt was, De duivel woonde net zijn
noeder in de Peel en één keer per jaar waste Satans rnoeder
zijn werkendagse pak in dat neertje en nen begri-jpt, wat
daar een vuif uitkwam. Zj-j d?oogde het pak bij een vuur, dat
zlj stookte met scirapenhoeven on eï een frisse geur aan te
geven,
Ook lagen

eï in sonmige diepe vennen kerkklokken, die in de
Kerstnacht begonnen te 1ui-den, Ze waren erin gesmeten door
fle duivel, die ze op zijn reizen door de lucht uit de torens
rukte, ondat de koster zc onvoorzichtig geweest l,ras ze te
luid.en, voordat ze gewijd waren.
Het was l evensgevaarl i j k zich ver 1n de Peel te wagen. Iit
l-eert het volgende verhaal . In stormachtige nachten hoorde
men na middeïnacht een hond huilen en janken om zijn baas;
d.it angstaanjagend geLui.d werd. 1n verband gebracht met het
schinnlge voortbestaan van een herder, die nooj"t meer uit de
r.+ildernis van de Peel uas teruggekeerd. Zeffs meer dan een
eeuw na deze gebeurteni.s hoorde men het gehull van d.e hond.
nog. fn het grote la,ndschap van de Peel uas de rnens bj-jzonder op zijn hoede. Zo werd nenig sinpel natuurverschijnsel ,
in schener en eenzaanheid waargenomen, afs een magisch teken
beschouwd.
Daarom geloofde nen

in hêt onschietbare hert,

in het onheil
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door een kr$sende raaf aangekond.i.gd. en in zoveel hiiàCro
voortekenen. Daaron zag men ook d^ingen diè er in feite niet
warenl op hele warne dagen z'i.,et nen luchtverhevel ingen, boven heid.e en noeras rezen steden op, er deden zich prachtige
verkeerswegen voor en hoog op_-bgt water tiggende schepen
gleden voorbij. De enkele in aàn9ËEf verloren arbej-d.ers keken er naar met grote schrik, vant nen zag er een rveurbuuke'r of voorspelling - en gewoonlijk een slechte - in.
Al-lenaal verhalen, d-ie voor een deel- stanmen ult een vooïchristelijke geestenleer en voor eên tleel uit d.e ch"istel,ij-

duivelsleer.
' ke
De Peelsage vertelt ook, dat er vroeger .reuzen woond.enl deze
Peelreuzen hebben de Maas gegraven. A1s ztj na hun dagtaak
rs avond.s naar d.e Peel t erugke erd en, krabd.en zij daar telkens
'i.: de grond van hun klonpen en zo ontstond.en in het land.schap
heuvels en hoogt en.

Andere sagen vertellen over alferlei heksen, onverloste zielen, dwaallichten en zwarte katten. Nu beschouwt nen zulke
verhalen al-s dwaas, Ílaar onze voorouderg uit een nog niet zo
ver verleden hebbên erin gefoofd.. nat d.e bedreigde, primitÍeve uens een ondo ord.ri ngbaax noeras of een onherbergzaarc
heideveld. bevolkt met geesten, dle deze bewonen, is een begri jpeli jk verschi jnsel.

'

Nog een paar verhalen over katten en streuf bakken.
Zoals onze lezers misschien wel bekend is, spelen

in

de

spookverhalen ook de noleng vaak een rol. Luister naar naar
het vclgende verhaal. Een molenaar had. een rnolen, vaar het
ts nachts spookte, zotlat hij nj-et malen kon, wat voor hern
een grote schad.epost was. Daarom wild.e gêen knecht bij heno
blijven. Eens echter kwarn er een nieuwe knecht die zei_de
rs nachts gerust j"n de roolen te durven blijven, hoezeeÏ nen
het hem ook afraadde. 0n geen slaap te krijgen ging hij
streuf bakken. Toen hi"j d.aarrnee bezig was, kwam er een grote zwante kat de trap op.
rrZo poes, ben je daar?'r zei- hij, rrdan lust je zeker wel een
streufrr. Heel graag natuurlj-jk en zo kwan de kat dicht bij
hen. Toen pakte hij de bij1, d.ie hij meegenomen had en
sloeg ermee naar de kat. Het was bÍjna nis, naar toch had
hij de kat êên stuk van haaï poot gehakt. Toen hij d.at stuk
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Eêrr kêttendans

in het bos.

-15zag hij, dat het een nensenhand was, met
vingers
::5;:n,
Hij liet het stuk fikatteposlrr de volgende oorgen
aan zi.jn
baas zlen en toen vertelàe. d"";; á;;'";i jr,*'rr"o'..*
paar
vingers afgehakt ra,a?en. Eet-"u"'a""-a,riáËïi;t,
"",
a.t
d.e
vroul,
de heks was. Verder bleek, dat zij
omdat ze, of_
-glàioigur.
'lhekste,,l
gchoon. ze rijk waren,
door tlru" ","r,
werd in de
nolen te blijven wonen,

rs avond.s aan het strêuf bakken.De
kokend.e oli.e
stond naast hen. Daar komt een t"t ti""""-'"en
[streuf
zegt,
bakken kan ik ook we1r. De nan
toos
gooiae
ei
kokende
ol-ie over de kat. De velggnflg norgen
"e"a ;;;;"i;" zijn
buurman,
dat zijn vrouw re avondá gezond'
;"";--;;; was gegaan en
rs norgens wakker e.e*nrd.en
ias, o""rJ"tt"r"t brandwonden.
Die buurvrouw was àe heks.
M. H. J. pennings.
Een nan was

(Iets over en uit het cenerts dialekt)
Het verzanelen van dialektwoorden Ís even
interessant als
het bijhouden van een po-s t z ege lverrár" fi"ál Sorlni,ge
uitd"uk_
kingen beginnen evên zefdzaàm t"
postzegels
net
Id11]em Ifï er op afgebeeld.
"o"áu"--iis
Maar. er zijn hierbij een paar problemen,
d.ie
d'en hun verzarneling op papier. ie zetten'ten velen *eerhou_
aanschouwe van
and.eren.Niet, dat rnen bang is ze aan anderen .Driis
io _oo*ornaar de vorm,waarin rnen áe dlaleki"oo;;;;";oËi-li.il".IIIïl
noeilijkheden. veel klanken zi.jn niei -;; -;;"":;;;;ïrïïàJ
nanieren weer te geven.Er bestáat grote-tehJerte
1íjnen voor het publiceren_van diaÍekt, voÀr hetaan richt_
schrijven
van de klanken. Zowel in Ansterd.am ,i" ii-ni3r"gen
en ook
el.ders zijn regels opsesteld, ik
d.eze
ziin
ond.erling verschillend.,vrij onvolmaatt
"á.t-iltl"r.*,
en'sons
onlogisch
en
moeiliik te onthouden. Fonetisch
ii
wer
volnaakter
naar onbruikbaar bij een gewonê schrijfmachine.
""lrriiï
nan is er
nog 1: noeilijkheid., dat èr in e1k ai ái eti--r.r
voorkomenrdie net niet met een aLgen€ne ,"g"i-l"
"nken
vangen
zijn.fk
zou
on kort te gaanr graag beschi*.en ov!"-eei
stersel, aat is
STRAWSEI.
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