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25 mei 1938 Voor den Venloschen Kantonrechter
VUURWERK IN DE PEEL.
Het jonge en blonde Sevenumsche knechtje, dat door den deurwaarder uitgenoodigd werd
zich uit het luisterende publiek los t» maken en ons aller middelpunt te vormen, had
op een van de vele en droge dagen van April de onvoorzichtigheid begaan in het droge
gras en in de even droge heide van de Peel z’n brandende pijp uit te kloppen. Er zou
geen haantje naar gekraaid hebben, ware het niet, dat hij daarmede brand gesticht
had. Nauwelijks had hij de wandaad bedreven of de wind joeg breede rookwolken de
hooge lucht in — de Peel brandde. Eerst probeerde hij het vuur te doven met z’n jas
en toen dat niet lukte greep hij naar de schop, doch de onachtzaamheid was eenmaal
gepleegd en als de straf op de booze daad breidde het vuur zich onheilspellend uit.
Er was geen houden meer aan. Zoo sloegen de vlammen over naar een boschje en dat ging
er heelemaal aan. Zijn pijp had 'n schade aangericht van tweehonderd gulden.
Uit de conversatie, die hij dezen morgen met het gerecht pleegde, konden we opmaken,
dat de blonde en argelooze knaap bij ‘t uitbreiden van den Peelbrand een houding van:
Ik weet van niets, ging aannemen. Toen de politie hem dan ook verhoorde, trachtte hij
zich in nevelen te hullen, doch hij vergiste zich in den kleinen getuige die met hem
in de Peel toefde. Deze gaf een schildering van het gebeurde en deed hem bij wijze
van spreken den das om.
Nu vanmorgen had hij z’n geheugen volledig teruggevonden. Hij wist precies wat hij
gedaan had en wat er gebeurd was. Tot den knaap, die bij hem was geweest had hij
gezegd: „Laat ons maar naar huis gaan, dan komt er niets van, en daarmede getuigde
hij van z’n groote naïviteit ten opzichte van de intelligentie van de politie — een
naïviteit, welke reeds enkele uren later door de feiten gelogenstraft werd.
Den rechter deed het genoegen, dat de zondaar opeens wederom helder van geest was
geworden en dat hij alle doekjes thuis had gelaten Hij toonde zich thans in z’n volle
schuld en — het was slim van hem. Een zondaar, die bekent en berouw toont, is nog te
helpen: op hem hebben vermaningen vat en het stemt de balie altijd tot verheugenis
een gederailleerde op het goede pad te hebben gebeurd.
Zelfs de ambtenaar scheen door zooveel berouw getroffen te zijn. Hij zette de straf
uit aan 15 gulden of 15 dagen — tenslotte een koopje voor zulk 'n grandioos vuurwerk.
— Goedkoop hè! sprak de rechter.
— Ja, zei de blonde jongen schuchter.
Misschien heeft de Sevenumer niet terstond begrepen wat de rechter met dat enkel
woordje wilde zeggen en is hij heengegaan in de hoop er over veertien dagen nog wat
af te krijgen, doch dan begaat hij z’n tweede vergissing....
31 mei 1939 Zware hei- en veenbrand in Oost Brabant 400 ha heide een prooi der
vlammen
Gistermiddag om twee uur is in de heide, 500 m uit den provincialen weg Asten-Meyel,
brand ontstaan. Door de groote droogte plantte het vuur zich snel voort, zoodat ook
het veen van de Peel werd aangetast. Honderden hectaren heide en veen zijn aan de
vlammen ten offer gevallen. Veel turf van particulieren en van de maatschappij
Griendtsveen werd door den brand vernield.
Met vereende krachten, waarbij ook arbeiders uit de werkverschaffing meehielpen,
slaagde men er in op 2 km afstand van de Zuid-Willemsvaart het vuur tot staan te
brengen. Het had zich 4 km voortgevreten. Vierhonderd ha fraaie natuur, waar zich
veel wild ophield en waar een groote verscheidenheid vogels, zooals korhoenders,
patrijzen en roofvogels, juist hun broedtijd aanving, werden troosteloos
zwartgebrand. Een schaftlokaal ging mee in vlammen op. Den geheelen avond en den
ganschen nacht werd er bij het terrein gewaakt. Er is geen gevaar voor directe
uitbreiding. Personeel van de maatschappij bleef water geven, om het diep in het veen
vretende vuur zoo weinig mogelijk kans te geven zijn vernielende werking te
hervatten. Daartoe werden ook breede brandstrooken gegraven. De schade kon nog niet
met juistheid worden opgegeven.
27 april 1940 BRAND IN DE PEEL.
Maandag en Dinsdag heeft onder de gemeente Deurne en Horst de eerste Peelbrand van
dit jaar gewoed. De brand is Maandagnamiddag door onbekende oorzaak ontstaan nabij
Helenaveen. Aangewakkerd door den sterken Oostenwind breidde het vuur zich snel uit
over een groote uitgestrektheid heide- en veengrond aan weerskanten van de
Helenavaart.
De vlammen liepen voort tot aan het Deurnsche Kanaal, alwaar het personeel van de
turfstrooiselfabriek, geassisteerd door omwonenden en een groot aantal militairen in
den loop van den avond het vuur wisten te stuiten.
Dinsdag voormiddag laaide op hetzelfde terrein de vlammen opnieuw op. Het vuur woedde
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thans vrij hevig in het opgeschoten hakhout langs den weg Griendtsveen naar
Helenaveen en bereikte nagenoeg de woningen, welke langs de Helenavaart zijn gelegen.
De bewoners dezer woningen wisten te voorkomen, dat enkele partijen turf verloren
gingen. In den namiddag scheen het vuur de groote turfloods en andere gebouwen van de
gemeentelijke turfstrooiselfabriek te bedreigen. Daarop werd de vrijwillige brandweer
uit Deurne gewaarschuwd, welke door het aanleggen van een groot tegenvuur erin
slaagde uitbreiding te voorkomen. Ook Dinsdag hebben militairen en burgers
krachtdadig aan het bestrijden van den brand deelgenomen.
Burgemeester mr. R. Lambooy van Deurne bracht ‘s middags een bezoek aan het terrein
van den brand, om tevens de schade, welke op het gemeentelijk veenbedrijf was
aangericht te inspecteeren.
Tengevolge van het feit, dat in den afgeloopen winter alle voorraden turf zijn
opgeruimd, stond thans practisch geen gestoken turf op de terreinen, waar de brand
woedde.
De schade is dan ook niet groot.
Men zij voorzichtig met vuur.
5 oktober 1940 HEIDEBRAND IN DE PEEL.
Door het uitwerpen van brandplaatjes.
Door het uitwerpen van vele brandplaatjes hebben Engelsche vliegtuigen Maandagmiddag
brand gesticht op talrijke plaatsen in de Peel tusschen Sevenum en Griendtsveen. Op
een oppervlakte van ongeveer 2000 H.A., welke grootendeels bestaan uit moeras, veen,
heide en bosch, woedde het vuur, dat, aangewakkerd door den straffen wind, groote
plekken heeft verwoest.
Burgemeester Everts uit Sevenum liet de brandweer uitrukken, terwijl ook arbeiders
van de werkkampen America en Sevenum, naar de bedreigde plaatsen trokken, om bij het
blusschingswerk behulpzaam te zijn. Het bleek, dat slechts de heide vlam had gevat,
zoodat men door het aanleggen van een tegenvuur den brand bij Sevenum kon stuiten.
Daar er gevaar bestond, dat het vuur over een kanaal zou overslaan op stapels turf,
waarschuwde de burgemeester den heer Derksen, opzichter van de Mij. Helenaveen, die
met een aantal arbeiders het gevaar aan de Griendtsveensche zijde van de Peel wist te
bezweren. Omstreeks zeven uur in den avond was men het vuur meester. De schade bleef
beperkt tot een groote oppervlakte heide. Militaire doelen zijn uiteraard nergens
aanwezig.
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