
DE GRONDI.rIERKERS: EEN VERGEIEN GROEP PEELP I ON I ERS

door Sjang Hoeymakers

mstreeks 19OO werd een begin gemaakt met de ontginning
van de Peel. Grote stukken van de Gemertse, Bakelse en
Oploose Peel waren in bezit van kapitaalkrachtige per-

sonen waarvan velen woonden in het noorden des lands. 7ij ver-
trouwden hun gronden toe aan de Nederlandse Heide Maatschap-
pij die met ossenspannen of met stoommachines de grond om-
ploegden, er vervolgens dennen plantten of de grond verder
ontgonnen tot bouw- of weiland.
Gedurende een aantal jaren woonde de houtvester die deze ont-
ginningen leidde te Gemert in de rroegere Marechausseekazer-
ne aan het Binderseind waar ook het kantoor van de houtves-
terij was gehuisvest.

Er is de laatste jaren veel geschreven over de grote ontgin-
ningen in het Peelgebied. Van vrijwel alle gronden is bekend
wie de eigenaren waren die indertijd aan de Heidemij opdracht
gaven om tot ontginning over te gaan. Ook van vele ontgin-
ningsboeren, die een bedrijf stichtten zonder dat daar de
Heidemij aan te pas kwam, is bekend waar en wanneer zij tot
ont6linning van woeste gronden overgingen. Maar aan de vele
arbeiders die in dienst van de Nederlandse Heidemij aan die
ontginningen werkten is tot dusver nog weinig aandacht be-
steed.
Toen men de Peel in cultuur ging brengen moesten er aller-
eerst afvoersloten gegraven worden voor het overtollige wa-
ter, de zgn. hoofdwaterlossingen. Alle kavels werden voorts
met sloten omgraven. En in de laagste percelen werden grep-
pels gegraven, tot soms om de 10 meter. Alles bij elkaar ging
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het in ieder geval om honderden kilometers sloten, uit te
voeren in handwerk.
Crraafmachines waren nog onbekend, dus ging men aan de slag
met schop en kruiwagen. Het zand uit de sloten werd naar de
laagste plekken in de percelen gereden. Ook egalisatiewerk-
zaamheden werden zo uitgevoerd zodat de arbeiders bijna.door-
Iopend bezig waren met spitten en kruien.
In de herfst werden er dennen geplant.De arbeiders staken de
plantgaten met een smallespade en elke arbeider had een jon-
gen als hulprdie de planten in de sleuven deponeerde €r €r&n-
trapte. Men noemde hen rde inhangersl.

De planten werden bemest in eigen kwekerijen met het mest af-
komstig uit de ossenstallen. E6n kwekerij lag er bij boerde-
rij De Rips, een ander in de buurt Keizersberg in het tegen-
woordige Elsendorp.
Nadat er gronden ontgonnen waren tot bouwland werden arbei-
ders ook wel ingezet bij de graanoogst. FIet maaien geschied-
de toen nog met zicht (=sikket) en pikhaak.
De arbeiders woonden in de randdorpen van de peel; in Bakel
en Milheeze, in Gemert, Ivlortel, Handel en Boekel.
Bij hun dagtaak moesten zij dus dagelijks 15 tot 25 kitometer
lopen van en naar het werk. Een hedendaags begrip ars regen-
kreding was in die tijd nog onbekend en ook op het werkter-
rein was over het argemeen geen of weinig schuilgelegenheid.
Als het begon te regenen kon men er zeker van zijn dat men
doornat thuiskuam.Niet zelden beschikte men slechts over 66n
stel kleren en men zat dan opgescheept met het probleem om
alles weer droog te krijgen voor de vorgende dag. Iviet wat
zelfspot zeiden de arbeiders soms: ,Als je bij de lleidemij
werkt, ben je altijd nat. Is rt niet van de r.egen dan is rt
van je zweet!rl
Ilet graven van sloten werd doorgaans tin accoordr gedaan,
waarbij het loon dan was afgestemd op de prestatie van een
gerout ineerde grondwerker .
lemand die van zichze]-f wist dat hij dit zware werk niet goed
aankon, die bedacht zich wer tweemaal voordat lrij bij de Hei-
demij om werk ging vragen. De arbeiders van de Heidemij kun-
nen gerlrst geboekstaafd worden als sterke, taaie en geharde
mannen.
rn mijn gesprekken met personen die vroeger bij de Heidemij
werkten hoorde ik eens de praatsaanduiding rrbij het stenen
tafertjetr, zo genoemd naar een zwerfkei in het Beestenveld,
dat is een eind over Gemerts gemeentegrens noorderijk van de
oude Peelweg C,emert-Venray. In de nabijheid van het Stenen
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Tafeltje moet een ven hebben gelegen. Sjang Joosten, mijn
zwager die uroeger veel voermanswerk deed voor de Heidemij,
herinnerde zich dat hij ooit rrbij het stenen tafeltjerr had
geschaft en dat Marinus Thijs hem verteld had, dat deze, als
hij in die buurt aan het werk was met het span ossen, altijd
bij het stenen tafeltje ging schaften omdat daar de ossen
konden drinken uit het ven.
Toen ik eens aan een oude arbeider va'oeg of ook hij het ste-
nen tafeltje kende beaamde hij dat onmiddellijk. Op mijn op-
merking rrMozes kreeg twee stenen tafels pn jullie hadden er
maar 66n!rr kwam meteen dit snedige antwoord: rUa, maar Mozes
kreeg ook tien geboden en bij de Heidemij gold maar 66n gebod:
in rt zweet uwes aanschijns zult gij uw brood verdienen!rl

De Nederlandse Heidemaatschappij was in het begin van deze
eeuw een belangriflce werkgever in het Peelgebied. In 19O9 wa-
ren er alleen uit Gemert aI bijna 5O werknemers bij haar in
dienst, zoals blijkt uit een opgave gedaan door houtvesterr
Winkelman (1).
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c.rondwerkers uit de periode van de werkverschaffing.

Terwijl de arbeiders hierboven genoemd tot op zekere
nog zelf hadden gekozen voor het beroep grondwerkert
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er ten t ijcle van rle econontische crisis van de tlertiger jaren
clu i zenclen rverkl ozerr , rvaarondcr rr evers , sigarenmakers r schi l-
clcrs . rneu lrc Imaker',s . en kantoorpersoneel worden te werk ge-
stel<l onr dr: laatste -itukken woeste grond die er nog lagen in
ctrltutrr te brcngen, Ook kaalgekapte bospercelen moesten wor-
rlcn omgespit. en boonrstronken gerooid.
ln de l,imburgse l'eeI werden een viertal barakken-kampen ge-
tioulrl voor tewerkgestelden uit l,laastricht en de mi.jnstreekt
rlie rie gehcle weck in de Feel verbleven, Ook in de Rips wer-
den voor dat cloel enkele barakken gebouwd. In de Gemertse en
Bakelse PeeI waren voornamelijk arbeiders Oit Gemert, Bake1
en Helmond tewerkgesteld.
Kan iemand diezelf voor het beroep 6pondwerker gekozen heeft
aan het einde van de werkdag net enige voldoening het die dag
gc.lever-rle werk overzien, voor de tewerkgestelde werkelozen
rvas het zonder meer dwangarbeid waaraan zij lange tijd bittere
ir,erinneringen bewaarden.De door hen geleverde prestaties Ia-
gen natuur'lijk een stuk tager dan die van de geroutineerde
gronclwerkers en zo was het ook met hun verdiensten gesteld.

Het graven van het Koordekanaal (foto-archief Sectie Krijgsgeschiedenis Den

Haag)

lln tlan te bedcnkc'n dtrt van een karig loon niet zelden gezin-
nen van tien ot' meer kinderen onderhouden moesten wordcn.
D'wers in rlie moeilijke,jaren een minister die blijkbaar van
oordeel was dat de verdiensten niet zo slecht warcn. IIij vond
rtat het mogeli.lk moe'st zijn orn iedere week van het karige
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loon een kwart,je te sparen. lllke arbeidcr tlie aatt rle sl)aar'*
actie meedeed werd door de or.erheid n6g eon ktveu't.|c in het
vooruitzicht gesteld, Het gekke is dat de ar'beitlers rlie hcl
zwilre werk deden welhaast zi jtt vergetetr rnaar' 'lat men uaar.' tle
minister van die kwart.jes in 66n tler oulginr-ringell L\eIt lt'ep.

heeft genoemd.

Tijdens de mobilisatie voor de tweede wereltloorlog wcrd lret
graafwerk voor de defensiekanalen gedeeltelijk trit.gevoerd als
werkverschaff ingsobject. EEn dier kanalen,hct. liottr"dcnkanaal ,
dat de Bakelse, de Gemertse en de lvanroyse Ireel tloorsneed,
werd geheel met de schop gegra\ren door werkelozen dic vanuit
Gemert, Helmond.maar vooral uit Eindhovetl met bussen nailr de
Peel werden gedirigeerd. Velen van hen haclclen eerder atln de
ontginningen gewerkt. Na de oorlog rvertlen zij weer ingezet om

het Koordenkanaal te denpen cn om de schadedie door defensie
was toegebracht aan cle Ianderi jen te lter-stcllen.

Tot besluit
5ffiizendengrondarbeiclersdie,vr.ijrvi1Iigofgetirvon-
genrhebben meegewerkt aan de ontginning van de Peel rvaardoor
de woeste grond veranderde in goed cultuurland cn bossen,
zijn naar mijn gevoel teveel op de achtergrond gebleven in de
geschiedschrijving. Mocht men in het Peelgebied ooit de pio-
niers willen eren in de vorm van een standbeeld dan zou het
naar mijn mening een grondwerker met schop en kruiwagen moe-
ten voorstellen.

NOOT:

1. Gemeentearchief Gemert, ingekonen stukken lgOg:
cp deze.lijst komen de nanen voor van minstens twec nu hoogrrc.j:rar rrc
Gemertenaren nl. Jan van den Boogaard (Jan Ollie) en Antoorr van rlt,
Laar (Toon Domp).
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