
gelegen aan d^e weg Gemert-Handel,linkerzijcle , julst
6ver"de Rips. Blj m5n weten is deze naaln geheel in
onbruik geraakt

De andere bezi_ttingen van de Duitse 0rde waren
circa 1785: het kasteel met landerijenl de voortse
Hoeve, links aan d.e weg Gmert-Hand'el; de Hoeve op

Handei , links , even v66r - de kerk; cle hoeve op Mil-

""trot; de hoeve NleuwehlT)-ze bij lIil-s_chot; d9 Nieu-

"," 
Hoeve op Milschot; de Hoofsche Hoeve onder Erp;

de Hoeve E-sp onder nifet; de beenden van d.e grde

'" };l '"i"35;" beztttingen ztin situailekaarten
uit die tud bekend, iets wat beschouwd. kan worden
alseenZeerverheugend.feit,d.aaroud.ekaartenzo
zeld.zaam zrjn" A1s e6n gelegenhej-d zich-voord.oet,
wil ik graig een en a.nder publiceren' Het 1s ze-
ker de moeite waard. M.v.C"lriijst
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De aan de oostzijde van Gemert grenzende Peel-
horst was van oud uu, onbevolk't en clrassig held'e-
u"-i""igebled. De tegenwoordige vreg Genert- sint
Anthonii bestond circa 1900 maar \'/as toen een
smalle grindweg"--- sijroiderhed5n omtrent de Peel-ontginning ver-
,r"* itn van tr{iltem Smits(gub.1BB7),die 50 jaren^
onargetroken "I_" 

ploegbais daaraan gewerkt heeft.
ci;;;-ib+i werd hii weeens trourre dlenst beloond.
meteen|tmed'aillevandekoningin''c]lehemdoor
Bursenieester "" Wuthouders van Genert en de heer
;;;;;;;;;;(;";;"s Heide Maatschappri) werd ultge-
reikt c- In 1Bg5 begon Wltlem Smits(t2
poten van d.ennenl later heeft hij.-terlossingen 

( o. a. de Peelse I,o-op 
1

grr;"* vaiaf Hazenhut (bU -Merselo )

TrU St Anthonls). Hji heeft onder

Jaar oud) met rt
kllometers wa-
en sloten ge-
en Stbtershut

verschilJende
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srondbgzi."ters gewerktrnl. Roe1vlnk(eigenaar Van
Eu Slinj<) en lambrechts(die Cleefsrvit kocht van
notaris van Kemenade), Rechtstreeks kre.g hij te
maken net d.e opzichters: wlnkelman, salm en Yeen-
huizen en ook met de leerli-ng-opztchters cle 2"8'
'rtollcgantenrt(volgens een zegsman is ,1+t rroord
afgelef d" van theologant, uiisschien spottencl 8e-
brulkt voor iemand Aie nog 1n opleidlng is)'
.Toen Smits zijn peelwerk begon, stondetr er slechts
enkelc behui itnfen: Hazenhut, Stdtershut,Kraaien-
hut(tussen Deurne en Venray) e, twee hr"ris jes ap
d.e Rips" Bii de Kraaienhut was volgens zecgcn een
schat itegraven waarnaar door alle peelrver'l;crs
toen jjvciig gezocht werd. Helaas tevergcefsrwant
de weel:lot.en-waren erbarmel\ik: 90 cent pcr clag-
was hoog" De broer van lrlil-]em smits was d-e hard-
ste rri,r5cterrt, hij kwam aan 9 gulden per r'rcek"Het
loon r'rcrd" op het gemeentehuls te Bakel gcclepo-.
neerd, cn door een van de ploegbazen afgehae"ld e
raisoll van 5 ct per man. De weg naar het ttcrk
werd tot ca 1gO5 te voet afgelegd via.Grocsiruilen
en Zwarte Water. Men droeg glijklompen(beslagen
met lcer) e, op d.e rug d'e ilspierzakrr met d-;-arin
een d"rlnlkruikle en een hinkepoot je. Dit laatste
waren tttee i<etettjes verbonden door' een bcugel-
tje. In het ene zatrrpetasierr,in het anclerc soep
oi papc Yerder tn pak brood. met rrvreemd spekrr
(amlrit;aans spek rnet traansmaak). Al-dus uitgerusst
irokkcn de t'peelti.itersrf in gesloten geledcren
p""f*or"rts(db weg zag dan ziart van het volk) '
Tegen slecht weer beschermden z4 zich met cen pa-
ra[tu. Als de lueht was opgeklaard, joegen ze d'e

zes ossen weer voort vaak tot aarT de schoft door
modd.er en veen. Ds oud.e Jan van noren en Drieske
van der llcyden(De Rlps) kunnen hierover nog veel
meer vcrteilen.Momenteel zijn de voornaartste be-
zitters van d,e plelgronden de erven 1,edebocr (llOl
ha en rle mijn laura(gOO ha).Deze laatste in ]ret
Seestenveld e M..van der yelden
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