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@sEN rN DE pEEt, uitseveriiliqtel nen Bosch. 1978.
Door d.e toenemende vraag naar d okumentatie over de pee1,
k/erd. in het voorjaar van 1!/B besloten tot een spoed.igeuitgave van het boek rrMensen in de peeln.
ne tekst (van Willen Iven) was a1 gereed'zomer 1)fJ.Ieo van
Gerwen vulde die aan net fotors en tekeningen en bereid.d.e deuitgave voorrd.ie tot stand klran in saroenwórking met Natuur_studiecentmm en Mus er:m. Jan Vriend.s Asten. Het resul_taatwerd een fraai geïllustreerd en boeiend geschreven boekwerkovex van alles en nog wat van d-e pee1.
trandschap, geologie, veengroei, peelplanten, dierenlêven.
Maar vooral ook de d.roevige geschiedËnis van de peel kornt aanbod. Een geschied.enis van arnoelijd.ers, turfgravers en ru_ziemakers. En ook van de heren, dà vexveners en de ontgin_ners. Erg weinig vindt roen jammer genoeg over de ontginiingvan d.e niet-veengronden, de heid.en. A1 Ëet geschrevene han_d.e1t over de neurnese en Astense peel en hei ontstaan vandeveendorpen Helenaveen en Griendsveen. Het ontstaan van dor_pen a1s Odiliapee1, Venhorst, de Rips en Elsendorp wordt al_feen naar verneld en meer niet.
Na fezing van trMensen in de peelr bekruipt je als bewonervan d.e noordeLijke peefstreek het nerkwàard.ige gevoel van:$at janmeï d.at eï .in Íonze,r peel geen kLot in de grond zat!Tegeljjk kont echter de vraaéï: "Va; dat wel zo?,,
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Tussen de regels tloor lazen we d.at nen voor het eerst het
geschreven {oortl rrtorfrr tegen kwan in het jaar 14tO. Naar
d.i-ê "toxf" heeft roen kenneliik niet ver gezocht, want in <Ie

oorkonde iàn 1126, cle oudste Genertse akte in de ned'erlantlse
1,;aa7, daar hêeft nen het ook al over rrtorfrt.

Itlvlensen in cle Peelri is een fijn boek, maar miin behoefte aan
dokuoêntatie over d.e ?eel is nog altijcl niet vol-Ledig bêvre-
d.igd.. Wanneer nen wil voorzien in Aie behoefte dan zal nu
toch ook gezocht moeten word.en in rronzerr richting, de noor-
delijke Peel en de ontgJ-nning d.aarvan. Siang Eoêynakers a1s
t'ge l egenhe ids schrijverrr van r'Ïlet gouden d.or3" uj-tgegêven bii
gá1egánheid van het 50-iarig bestaan van cle parochie Elsen-
dorcp, in septerober 1976' heeft d.e weg gêwezèn.......

Ad Otten

àetF€e

( overgenomen uit \,Ikb1. riDe Streekrr okt. í 978 )

Na een pa,at iaa? afwezi8heid is .in de bibtiotheek van het
kasteel teruggekeertt hèt boekie rtMemoires drun éoureuilrl
( herinnering"i-.t"t een eekhoorn), geschreven door Pierxe
ihande, één van d.e Franse Jezuieten die van 1881 tot 1918

op het kasteel woond-e.
Oiaat fret boekie vriihtel onbekend. is, leek het ne goed het
even te signalóren vóor de vel'en d.ie in d'e geschied'enÍs van
Genert geÍiteresseerd. zijn. Eet boekie is 11 x 17,5 cn groot
te:rt 257 bladzijden en vetscheen bij uitgeverij Plon te Par{js'
onze ed.itie is de ilertiend"e en dateert van 1922'

De ik-fiquur is een eekhoorn die geboren wordt in het park
van Kastéel Eeeswijk (neiswict) en d'aar d.e eerste tÏd door-
brengt. Eij beschriJft de orogeving en dê faroilie én wat er
zoal gebeurt (lrz.t-e6).
Na de dood van het clochtertje Godelieve, dat altijd' zo goed

voor hen zorgde, gaat hii over Mariaheide, 3oeke1 en Eand'el
naar Geaert. Dit gedeelte (lfz.e9-t11) is interessant door
de beschrijving van een boerderij r"aa" hit op een avond uit-

6e jrg.ar.l'18
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voerig naar binnên gluurt, en vooral om tle nauwkeurÍge be-
schïijving van dê boclenges tel tenis en boonsoorten. In .het
park van het Kasteel te Genert (hli noeut d.at steerls Kasteel
Eaenclel; mi.sschien vanÍíege d.e vreernde biibetekenis van hêt
woorrl Gemert als je rlat op zrn Frans uitspreekt?) beschrijft
hjj d.e gang van zaken van d.e kasteelbewoners, krllgen wê voor-
a1 een goede ind ruk van tle struktuur van het park in di-e
tijd. als hil achternagezêtên lrordt door tie stutlenten en uit-
êindelijk gevangen gênonen lrordt en in een kooi gezet, waar
hij na enige tijri gezelschap krijgt van een vrouwelijke eek-
hoorn. Maar dan wordt het meer rrvoer voor dierpsychologentl
dan voor ge6 chied ênisli efhebbers (atz.llZ-Z e).
ïn de laatste blailzijden laat hiJ weten hoe hij uit tle kooi
ontsnapt en wegvlucht richting Eandel (utz.Z4A-249).

ItÍ. v. cl.Drift

ztE Oofr "(rpítt.lltokJr' - c.6.rt oD .rtt Ftlnr blt.12 vln dlt DuMrr.
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