
Naspeuringen van Paul Theelen: Peelheim

[Vanaf circa 1900 vinden we in de Zuidwillemsvaart artikelen over Peelheim.]

18 september 1909  Brieven uit Liessel.
Er is veel goeds in Veldheim, pleegt mijn naamgenoot Jan van Houtum over de Peel te 
zeggen. Maar ook in Peelheim is veel goeds. 
Het moet nu ook niet altijd afbreken wezen, men moet niet eenwig jammeren en 
verniksen wat een college vroede mannen met de grootste toewijding en zelfopoffering 
hebben in 't leven geroepen. De begaafdheden onzer voormannen moeten ook op tijd 
gewaardeerd worden, de kennis van zaken, als ontginningen en veenexploitatie, waarin 
onze diplomaten als doorkneed zijn, moeten op prijs gesteld worden. 
Ja, over ontginningen zouden de meeste onzer raadsleden nog mee kunnen praten, daarom
is het toch eenlgszins te betreuren, dat het beheer daarvan weer aan andere 
baantjesmannen wordt opgedragen. Nu moet men van een mensch ook niet alles tegelijk 
verlangen; de ploegstaart en de raadzaal hebben op menige plaats en niet het minst 
bij ons, toch al heel wat gemeens met elkander. 
Of er veel goeds in Peelheim is? 
Daar verdienen ijzersterke werklieden in 't hartje van den zomer twaalf en een halven
stuiver daags. Daar verdienen (of ontvangen) gemeentebeambten per uur "werkens" (?) 
f1.25. "Gelijke kappen, gelijke monniken," zegt Bismark. 
Die regeling is aldus samengesteld, omdat werklieden braaf gehouden moeten worden en 
beambten — bebalve onderwijzers — moet men tevreden stellen. Wie daarin iets 
verkeerds of onbillijks ziet, wordt eenvoudig als een pessimist gebrandmerkt. En een 
iegelijk weet hier, dat, wanneer het "gezag" je den rug toekeert, men een verloren 
man is. Nu, gezag en tucht moeten overal gehandhaafd worden, zelfs in de Peel en dus 
zeker in Peelheim, met al dat peel- en stemvee. 
Daar is nog veel meer goeds in Peelheim. 
Daar wordt het de baantjesmannen tot een Dorado gemaakt, om die heeren het bij hun 
zwaren, kundigen en tactvollen arbeid zoo aangenaam mogelijk te maken. Daar bouwt men
villa's voor ondergeschikten, uit pure erkentelijkheid voor de diensten, aan de 
gemeente bewezen. Gelukkig dat onze gerenomeerde gemeente-exploitatie zoo'n 
rendeerend zaakje is, dat het op een paar villa's meer of minder niet aankomt. En 
och, hoe kan het ook anders! waar het zaakje aan zulke vaardige handen is 
toevertrouwd en men de grondstof aan zijn eigen heeft! 
Nu kan elkeen niet in een villa wonen, en wat ook waar is: er zijn villa's van alle 
mogelijke modellen en bouworde. Zoo vindt men in de gemeente een villa liggen aan de 
Langstraat, die bewoond is door een gezin van een tiental blanke menschen. Elken 
voorbijganger valt het reeds van buiten op, dat zoo'n hok door de 
gezondheidscommissie al niet sedert jaren als onbewoonbaar verklaard is. Doch als men
daarbij weet, dat die "villa" het eigendom der gemeente zelf is, dan vraagt men zich 
af, of het millioenenparadljs buiten de termen valt der woningwet. Nu is 't wel waar,
in dat hok woont maar een peelwerker, maar toch heb ik nergens gelezen, dat de 
woningwet uitzondering maakt of de bewoner al dan niet een vriend is van den 
gemeentesecretaris, ot dat er eenlg verschil bestaat, of hij b.v. gemeenteklerk of 
arbeider is. 
Zoo'n puinhoop, want meer is het niet, mag aan niemand, wie 't ook zij verhuurd 
worden. En de rotte, bouwvallige toestand van dat hol springt pas voor goed in 't 
oog, als men het durft wagen daarbinnen te treden. 't Is in één woord erbarmelijk 
zooals het er uitziet. Het gedeelte zoldering, dat nog is blijven hangen en elk 
oogenblik dreigt neer te storten, geeft een vrij doorzicht door de vele openingen in 
het dak. Waar moet dat heen in den naderenden winter? 
En zoo'n paleis is het eigendom van het millioenenparadijs, waar men speelt met de 
villa's! 
Maar ik dwaal af. Want er is nog veel goeds in Peelheim! Daar zijn de 
gemeenteontginningen zoo vet, dat men het tweede jaar niet meer met dezelfde vrucht 
op denzelfden grond durft te komen, uit pure vrees voor overproductie. Het is te 
voorzien dat de Peel nog een luilekkerland wordt, want booze tongen zeggen, dat een 
volgend jaar het nagras op onze ontginningen niet meer verpacht zal worden, maar 
gratis, cadeau zal worden weggegeven aan de inwoners, uit voorzorg dat de boeren bij 
de verpachting elkander niet dood zouden vechten, om eeunof meer perceelen te 
bemachtigen. Dat is eerst menschlievendheid! 
Dit komt omdat het marktplein niet meer afgeweid mag worden, daar wordt van tijd tot 
tijd soda gezaaid in plaats van chili, alleen omdat de krantenschrijvers zich daar 
niet meer aan zouden kunnen ergeren. 
Nu, de ontginningen brengen ook zonder 't marktplein gras genoeg op. 
Zoodoende begint het er op de markt al heel aardig uit te zien. Het gat in den 
vermaarden stoep voor de kerk, dat ik voor eenigen tijd opmerkte, en waarover ik me 
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verwonderde, dat daar nog geen menschen de beenen gebroken hadden, is ook al gedempt.
De ingang der kerk, waarboven eenige tientallen kapotte ruiten, ziet er nog wel wat 
gevangenisachtig uit — nu, aan een peelvilla zou het niet gebeuren — maar dat zal ook
wel 'ns veranderen, niet waar Bism.' Trouwens 't heeft ook zoo'n haast niet, 't staat
ongeveer gelijk met kerkewerk, dus... van minder importantie. Wanneer er soms 
besloten mag worden, om die gevangenisruiten te doen herstellen, dat men dan toch 
vooraf informeere, wie 't kostgeld van den loodzetter betaalt, want anders kon een 
inwoner andermaal de dupe der historie worden en 't gemeentebestuur kwam weer te 
staan voor hetzelfde moeilijke en interessante vraagstuk: "wie zal den boel betalen, 
zoete lieve Gerritje", zooals wij ondervonden hebben met de torenschildering, die 
zooveel discussie tengevolge had, alsof het wel of wee der heele gemeente er wel aan 
afhing. En... de betrokken persoon wacht, naar ik hoor, nog altijd op uitbetaling. 
Of er veel goeds in Peelheim is! 
Daar zijn de wegen in de laatste jaren heel wat verbeterd, en als de 
Zuidwillemsvaart die zich Peelheims lot nog al eens heeft aangetrokken, nooit 
geschreven had, dan zouden ze nog veel beter zijn. Want nu gaan de gemeentearbeiders 
ter afwisseling nog wel eens werken op de zandwegen, om na eenige dagen weer terug te
keeren naar de gemeenteontginningen. Maar als de Zuid daar nooit over geschreven had,
dan deden de menschen niks meer dan gaten en kuilen dempen op openbare wegen, want de
gemeente-ontginningen, dat zaakje is zoo vet van zich zelf, dat het toch wel groeien 
zou. 
Daar is nog veel meer goeds in Peelheim! Daar legt men de grintwegen vlak naast 
elkander uit gebrek aan plaatsruimte. 
Daar is de laatste jaren de armen subsidie zooveel duizenden gul
dens per jaar geklommen, dat het een wonder mag heeten, dat er onder de arbeiders, 
aangelokt door die vele duizenden guldens subsidie, nog geen werkstaking is 
uitgebroken. En om de menschen maar braaf en stil te houden, zou er nog op een paar 
duizend gulden meer niet gekeken worden, als die vervelende Zuid, die overal gelezen 
wordt, die kapitale sommen maar niet rondbazuinde. 
Hier moet en mag en kan het een ieder welgaan, mits hij kan zwijgen en eenigszins 
ervaren is in de stroopkwasterlj. 
Hier zou alles volmaakt zijn, als de Zuidwillemsvaart maar buiten de grens kon 
gehouden worden, doch daar schijnt zelfs geen "gezag" tegen opgewassen te zijn. Hier 
is alles zoete koek, maar de Zuid deugt niet. 
Daar is nog meer goeds in Peelheim. Maar ik kan alles in een keer niet opsommen. 
PIET VAN HOUTUM.

16 februari 1944  VERLOOFD: NELL KORTOOMS en FRITS ROBBEN Geen Receptie. 20 Februari,
Huize "Peelheim" Griendtsveen, (Limb.)
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