
dicht bij het open vuur, dit omdat hij, zoals de scheper het uitdrukte, "7b

verdommes kalt en stief waas".
Balthussen overleefde zijn angstig avontuur maar de al te snelle ontdooiing

van zijn handen en vingers had tot gevolg dat al zijn vingers geamputeerd

moesten worden zodat hij verder als invalide door het leven moest gaan.

*
Weg l)eurne naar VenraY

Ondanl6 het feit dat er maar weinig verkeer was tussen de dorpen aan

weerszijden van de Peel ontstonden er in de loop van eeuwen toch een

aantal doorgaande wegen die zich echter nauwelijks onderscheiden van de

talloze karrlesporen oraatoret de boeren hun plaggen en tuff naar huis

haalden. Aan sommige van deze doorgaande wegen vestigden zich onderne-

mende lui die et .en tapperrj inrichtten waar de reizigers zich te goed

konden doen aan een glas bier en wat konden rusten. Hun eenvoudige

behuizing, meestal hut genoemd, was niet alleen een rustpunt maar ook een

baken vJor de reizigers. In het begin van de zeventiende eeuw bouwde ene

Van Crey zulk een hut aan de toen al bestaande weg Deurne-Venray. op

Deurnes gebied nabij de grens. In Deurne, oostelijk van het kasteel begon

h* Peelgebied en vanaf dat punt voerde de weg door de hei en langs

.o.r..se, nair Venray. Toen in het midden van de zeventiende eeuw, ten

tijde van de reformaiie, de uitoefening van de katholieke eredienst in
grabant verboden werd, bouwden die van Deurne, onder leiding van Otto

de Visschere die hiervoor een van zijn huizen in Deurne liet afbreken, een

schuilkerk voorbij de Creyentrut op Venrays gebied. In of brj de schuilkerk

werd ook een onderkomen ingericht voor Pastoor Jacobs. Vanaf "De

Groote Bergn, za heette het perceel waarop de kerk gebouwd was, bleef hij

zijn anrbt 
-uito.f.ntn. In boerenkledij ging hij in Deurne op huis- en

ziekenbezoek.
Omdat inwoners van Milheeze hier ook ter kerke gingen, ontstond er vanuit

dit dorp een verbinding met Venray via de Creyenhut. De weg die de

Milheezenaren liepen door de Peel heeft nu nog de naam van "de oude

Kerkbaan'. Tijdens de reformatie zullen deze baan en de weg van Deurne
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Tckening van Hcndrik Ouwerling van de Crcyenhut, 1897

naar de Groote Berg druk begane wegen zijn geweest. Immers als het
enigszins kon ging men zondags ter kerke.
De bewoner van de Creyenhut zal er wel bij gevaren zijn. Hij kreeg

overigem bezoekers van diverse pluimage in zijn tapper[. Behalve kerkgan-
gers, ook smokkelaars, stropers, handelslui en toevallige passanten. Zo
stapte er op een dag Dominee Hanewinckel uit Vierlingsbeek binnen. Deze

was op weg voor een voetreis door de Meierij van Den Bosch, welke reis
hij later beschreef in zijn boek "Reize door de Majorij van 's-Hertogen-
bosch" (1799). Over zijn oponthoud in de Creyenhut vermeldt hij het
volgende in zijn boek: "Ik vond op de grens van Pruisisch Gelderland ene

hut. Ik dronk er een kannetje bier en rookte mijn pijpje in pace". Deze tekst
zag ik enige jaren geleden op een balk in een restaurant onder Sevenum,
ver van de historische plek waar Hanewinckel zijn kannetje bier dronk. Uit
de telst blijkt dat Venray en Deurne tot verschillende mogendheden behoor-
den. Dit was overigens al eeuwen zo. Deurne hoorde onder h* Hertogdom
Brabant waarvan het tegenwoordige Noord-Brabant in 1648 generaliteitsland
werd van De Zeven Provinci6n. Venray hoorde tot 1713 bij het Hertogdom
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Gelder dat in dat jaar opging in het Pruisische Rijk. In de Franse tijd werd

Noord-Brabant deel "* t "i 
Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk-

Napoteon. Het Pruisisch Rijk werd ingeldfd bU Frankrijk en ook Venray

*., fr-. gebied ,n ,e.ro.ie"rde onder het Departement van de Roer. In

die periode t"as et op de Groote Berg dan ook een douanekantoor geves-

tigd. Met de komst van de Fransen was er vrijheid vanagodsdienst geko-

men. De schuilkerk op de Groote Berg was toen reeds )ng niet meer in

gebruik. In de eerste decennia dat Brabant GeneraliteiSland was werd er

I6rng op toe gezien dat er geen Rooms-katholieke godsdienstoefeningen

werdin gehoudJn maar langzaamaan stelde men zich wat verdraagzamer op,

*u, tot levotg had dat de kerk op de Groote Berg in onbruik raakre en

werd afgebroken.
Ter herinnering aan de schuilkerk werd ter plekke onder een koepeldak een

kruisbeeld geplant. van de oude creyenhut is een tekening bewaard

gebleven ,"i ir.*r van Baar. Omstreeks 1900 werd de oude hut afgebro-

frn ,n vervangen door een nieuw huis, maar de naam Creyenhut prijkt nog

steeds op een bijgebouw.
De weg^Deurnr-V.*uy maakt nu deel uit van een oost-west verbinding die

vanaf de rechterm.*o6u". bij Well (L) rechtstreeks voert naar het hart van

Eindhoven.

De Venraysediik.

Een andere, "doordepeelse" verbinding, die waarschijnlijk even oud is als

de weg Deurne-venr'ay was de weg Gemert-Venray wiurvan het gedeelte

op c"i"rt" grondgebied venraysedijk genoemd werd. Vanaf De Mortel lag

a" r"rg *.t u'in door het heidegebied richting zuidoosthoek van het Zwyte

Water, gelegen tegen de grens met Bakel en vanaf dat punt was de weg een

rechte'lfin o-ver nJt Bakel-se heidegebied tot aan de grens met Veffay' Enige

honderden meters v66r de grens sloot er een weg brj aan die van Bakel via

Milheeze over de Klef de ieel invoerde, waardoor er een verbinding tussen

Bakel, Milheeze en venray ontstond. ook deze weg was voornamelijk een

handelsroute die vooral gebruikt werd door marskramers die aan de overzij-

de van de Peel zaken g-ingen doen en door venrayse voerlui die een vrij
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geregelde bodedienst onderhielden via Gemert of Bakel met Helmond en

Eindhoven. Ook handelaren uit het tegenwoordige Duitse deel van het

oenmalige Hertogdom Gelder trokken met hun karren, geladen met

koopwaar, door de Peel en verder richting Eindhoven, Reusel en Antwer-
pen om daar zaken te doen. In die tijd was er ook een onderneming die
onder de naam "De Keulse Katn een bodedienst onderhield van Keulen naar

den Bosch. Men reed de route twee keer per maand en Snaf Liessel reed

de kar eens per maand over Someren, Heeze en Eindhovelfnaar Den Bosch

en eens per maand over Deurne, Gemert en Veghel. Vanaf Roermond

onderhield men ook een dienst die over Venlo, Horst, Venray en daarna

over de Venraysedijk door de Peel naar Gemert voerde. De voerlui hadden

op hun lange tochten hun vaste uitspanningen waar ze konden overnachten

en hun paarden stallen en mogelijk ook paarden wisselen. De naam " De
Keulse Kar" voor een herberg kwam toen vrij veelvuldig voor aan de route,

onder andere in Gemert en Asten. De Venraysedijk was dus belangrijk voor
het handelsverkeer tussen het Hertogdom Gelder, later Pruisen en de

woongebieden in Brabant tot Antwerpen toe.
Mogelijk dreven ook de Venrayse schapenhandelaren hun kudde over deze

dijk richting Bakel en verderop via Reusel en Antwerpen naar Parijs. Het
eerste transport vond plaaS in 1824 en in twintig dagen dreven de twee

broers Poels hun schapen naar de Hallen van Parijs. Daarna zijn er gedu-

rende driekwart eeuw nog talloze transporten gevolgd en we kunnen rustig
aannemen dat dle schapen die vanaf Venray richting Parijs gingen, over de

eerder genoemde weg naar Deurne of over de Venraysedijk gedreven

werden.

De llazenhut

In 1820 bouwde ene Peter van Haesenhorst uit Sevenum aan deze dijk een

onderkomen waarin hij een tapperij vestigde zodat ook aat deze weg een

rustpunt ontstond waar de reiziger een koele dronk kon krdgen. Naast zijn
tapper{ exploiteerde Peter van Haesenhorst een clandestiene jeneverstokerij.

Zijn produkt verkocht hrj aan passanten of hij bracht het verder in Brabant

aan de man. Zijn huis kreeg in de volksmond de naam "de Hazenhut"
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welke naam blijkbiur werd afgeleid van Haesenhorst'

Gedurende ruim tachtig jaal stond de hut als een baken in de vlakte' In

1903 maakte Frans van 
-Baar 

nog een tekening van de toen onbewoonde hut

en enige tijd later is ze afgebrand. Doordat andere Peelwegen verhard

werden nam de belangrijtheid van de Venraysedijk af. In de dertiger jaren

lag er nog een redefijl detspad naast. Do.or de aanleg van vliegveld de Peel

wlrd de-verbinding verbroken en nu ferinneren nog alleen de namen

Venraysedijk in de Mortelse Peel en HazenhutsedUk in de Rips aarr deze

vroeger betangrijke verbindingsweg.

De Rooye Hoefsed[ik

In 1655 werd op last van Baron Virmundt, Commandeur van de Vrije

Heerlijkheid Gemert, een weg of baan aangelegd vanaf de Groeskuilen tot

aan Oe grens met Oploo op de Bunthorst. Het oostelijkste deel van deze

weg lag-zuidelijk van de pingoruine die in het bewaard gebleven heideveld

ligt.
D-e nieuwe baan kreeg de naam Rooye Hoefsedijk naar de boerderij de

"Rooye Hoefi , in Oie tUO de meest oostelijke bebouwing van Gemert. De

weg werd aangelegd .tt Oe bedoeling het voor de Gemertenaren mogelijk

t. ir.k n hun peei ten volle te gebruiken. Een van de redenen waarom de

weg werd aangelegd zal geweesi zijn dat in de dichter bij Gemert gelegen

peJlvhkte de i[ot" en di "tus" op w:ts, reden waarom men de reserves in

het verder gelegen gebied bij de Bunthorst wilde gaan winnen. Uit de kom

van Oplooio..a. Jr"o."^-on weg via de Bus, de Schepperspeel en de

Cerict tptaats naar de Bunthorst en zo ontstond er toch een doorgaande weg

door de Peel, eenvoudig omdat dit de kortste verbinding was tussen Gemert

en Oploo. Iiomende ,* Oe richting Gemert boog er, ter hoogte van de

Vossinberg een weg af in meer zuidelijke richting en waarschijnlijk sloot

deze aanUij Oe Overloonse Peeldijk die tot ongeveer de Vredepaal de Peel
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I(eart van de gcmecnte Gemert door Kuijper, omstr€clis 1t60.

in voerde waardoor via de Rooye Hoefsedijk ook een verbinding met
Overloon mogelijk werd.
Vrij zeker is dat via de Rooye Hoefsedijk ook verkeer richting St. Anthonis
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ging. Vanaf de Bunthorst, daar waar Oploo en Gemert aan elkaar grerxzen

vinden we nu nog de Kromme Baan die vroeger een openbare weg was.

Voorbij de Bronlaak sluit de baan aan bU de Provinciale weg naar St.

Anthonis, in die tijd de Bebakende dijk genoemd. In het heidegebied van de

Bunthorst raakten de besproken wegen elkaar zodat via de Rooye Hoefse-

dijk ook een verbinding Gemert-St. Anthonis mogelijk was.

Van een doorgaande verbinding is nu geen sprake meer. Op [t Onloose
gedeelte werd de weg doorgegraven bij de aanleg van het Defe'isiekanaal.
Ook op Gemerts gebied veranderde er in de loop van ruim drie oeuwen een

en ander am deze weg. Tegenwoordig eindigt de Rooye Hoefsedijk daar

waar het grondgebied van Elsendorp begint.
Grote delen van de weg glngen bij de ontginning verloren hoewel er in de

Srjp en op de Krim nog hier en daar resten van deze op last van Baron van

Virmundt aangelegde weg te herkennen zijn. Ook op de Bunthorst, we'ste-

lijk van het Defensiekanaal zijn nog duidelijk delen herkenbaar van deze

vroegere verbinding tussen Gemert en Oploo.

De Bebakende d[ik

Ongeveer daar waar nu de Provinciale weg ligt vanaf Pelgrimsrust aan de

weg Gemert-Handel, naar St. Anthonis en Boxmeer was in het verre
verleden ook al een weg door de Peel. Mogelijk is deze weg zo oud als de

bewoning van de dorpen aan weerszijden van de Peel. In ieder geval zal hij
ouder zijn dan de eerder genoemde Rooye Hoefsedijk. Dat deze doorsteek

door de Peel vroeger toch vrij belangrijk was kunnen we afleiden uit het

feit dat in 1778 de weg verbeterd werd en van mastbakens voorzien. Hierop
konden de rcwigers zich richten en zodoende verdwalen voorkomen. In
totaal werden er tot aan de Peelkant in St. Anthonis veertien van deze

bakens geplaaSt. Bij gelegenheid van de verbetering van de dijk werd vanaf
het hoog gelegen terrein van de tegenwoordige StaaSbossen en de Silser-
hoeve de weg in rechte lijn doorgetrokken door een turfueld tot aan de plek
waar nu de weg in drieEn splitst, links de oude weg naar St. Anthonis,
rechtdoor de nieuwe weg langs St. Anthonis naar Boxmeer en rechts een

weg naar Oploo. Voordien lag de weg naar St. Anthonis met een grote
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boog om dat turfveld heen. Het trac6 van de Bebakende dijk was niet overal
hetzelfde ds van de tegenwoordige Provinciale weg. Dit was voornamelijk
het geval op het grondgebied van Elsendorp. De Provinciale weg is een
rechte lijn vanaf het punt waar Dorus van de Laar in 18f zijn huisje
bouwde (mogehjk duidelijker omschreven als de bocht bd "Euro-ei"), tot
aan de grem met Oploo, de plek waar in 1840 Freerk Stooter zijn hut
bouwde. Begin- en eindpunt van de Bebakende dijk op Elsendorps gebied
waren hetzelfde als van de Provinciale Weg, maar de Bebakende dijk lag
met een grote boog over de hoger gelegen percelen van Cleefswit, Limbra
ofirel de Heikop, en de Kulert.
Na enkele honderden meters op het terrein van Cleefswit boog er een weg
linksaf die schuin door de heide, in de noordoosthoek van de Gemertse
Peel, voerde en van daar naar Wanroy. In Gemert noemde men deze weg
de Wanroyse dijk en het gedeelte op Wanroys gebied noemde men daar de
Gemertsebaan. Op het punt waar de Bebakende dijk en de Wanroyse dijk
splitsten, werd een huis gebouwd, mogelijk voor de tolgaarder die dan tol
moest innen van hen die van de twee wegen gebruikt maakten. Uit de
belastingaanslagen van 1881 kan men de conclusie tretften dat dit een

degelijk en groot woonhuis moet zijn geweest. In dat jaar moest er voor
huis en erf /10,- belasting betaald worden, een bedrag geltjk aan datgene
wat Wilhelmina Cath. van Schijndel betaalde voor haar woonhuis met stal
en erf, nu Rooye Hoefsedijk 76. Het huis op Cleefswit moet dus e,en ze,er

nrim huis zijn geweest en mogelijk werd er ook een tapperij in gehouden.

In 1881 was het huis eigendom van Mathias Gerardus van Kemenade,
notaris te Gemert, en als vorige eigenaren worden vermeld Cornelis Coolen
en corurorten. Het is vrij zeker dat het huis aan notaris Van Kemenade is
verkocht bij gelegenheid van een boedelscheiding. In het boek "Het Gouden
Dorp" heb ik vermeld dat notaris Van Kemenade in de periode dat hij
eigenaar van Cleefswit was een tolhuis liet afbreken dat stond in de uiterste
noorwesthoek van Cleefswit en dat daar gebouwd was bij de aanleg van de
Provinciale V/eg in 1E65. HU zou dit huis in Gemert weer opgebouwd
hebben. Inmiddels is duidelijk geworden dat het hier het tolhuis betrof dat
stond bij de splitsing van de Bebakende dijk en de Wanroyse dijk.
Aan het Oploose deel van de Bebakende dijk bouwde Freerk Stooter
omstreeks 18,0 zijn hut die men al gauw 'Stootershut' ging noemen. Ook
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hij hield een tapperd maar men kon er alleen jenever krrjgen. Ik heb soms

t"!l ."ns getwijfeld of Freerk inderdaad drank verkocht maar enige jaren

geleden kr-eeg ik een brief van de heer Van der Heyden uit Mill die mij

schreef dat zijn vader in zijn jonge jaren eens met zijn makkers vanaf Mill
de Peel ingetrokken was, en dat ze, toen ze van velTe de hut zagen tot

elkaar zeidin: nKom we giurn bij de Stooter een borrel drinken". Zo gezegd

zo gedaan. Zrj stapten met vieren bij de Stooter binnen maar de moeilijk-

heid was dat de Stooter maar drie borrelglaasjes had. De vierde man moest

dus maar wachten tot een van de anderen zijn glaasje leeg had. Bovendien

ontbrak aan 66n van de glaasjas het voetje zodat de klant het steeds in de

hand moest houden. Ongeveer tien jaar nadat de Stooter zijn hut bouwde

kreeg hij buurlui. Een zekere Hermans uit Boxmeer bouwde ruim een

kilometer verder naar het oosten een boerderijtje dat hij verpachtte aan

iemand uit Ledeacker. Dat was de eerste ontginning in dit Peelgebied. Het

boerderijtje is omstreeks de twintiger jaren afgebroken maar het terrein is

nog duidelijk herkenbaar aan de wal met eikehakhout die er langs lig1.

OJ in deze omgevrng gelegen Peelgronden van de gemeente Boxmeer

werden in de vorige eeuw verkocht aan Jacob Verheyen van Estveld die er

in 1849 een huis liet bouwen dat de naam kreeg "Het Pannenhuis". Ook

hierin werd een tapperlj gevestigd. De voornaamste reden dat hij dit huis

liet bouwen was waarsch{ntUk dat hij een gelegenheid wilde hebben die hij

als rustpunt kon gebruiken bij jachtpartijen.

In 186i gaf de provincie opdracht tot het verharden van de weg Gemert-St.

Anthonis-Boxmeer. Het trac6 van de nieuwe weg week nogal af van dat van

de Bebakende dijk. Bij de nieuwe weg, die in 1865 in gebruik werd

genomen, waren ook een tweetal tolhuisjes gebouwd. ln 1872 schafte de

provincie Noord-Brabant het heffen van tol af, waarna de bewoners van

deze huisjes spoedig uit de Peel vertrokken. De huisjes raakten in verval en

werden atge.Uioten. Op het landgoed Cleefswit zijn nog delen van de oude

Bebakende dijk en van de Wanroyse dijk te herkennen en ook de plek waar

het tolhuis heeft gestaan is vrij nauwkeurig aan te geven.
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De Middenpeelweg in 1914. Rechts aan de horizon is de Annahoeve zichtbaar, de eerste

bebouwing van het latere kerkdorp Elsendorp.

Er ligt daar, temidden van de dennenbossen, een kleine akker die door de

boswachter wel als voerakker wordt gebruikt. Het is wel zo goed als zeker

dat dit perceeltje door de bewoners van het tolhuis in cultuur is gebracht om

daarop groenten , aardappelen en mogeluk wat rogge te verbouwen.

Een pelgrimsweg van het Land van Cuyk naar Handel.

Vanaf het bedevaartsoord Handel was er een weg in noord-oostelijke

richting door het Heereveld en de Gerele Peel naar de noordooosthoek van

Gemert waar deze weg samenkwam met de Wanroyse dijk. dit punt van

samenkomst staat op oude kaarten aangegeven als "Keyzers Herberg".
Mogelijk heeft er gedurende kortere of langere tijd een hut gestaan waarin

ene Keizers een tapperij hield, maar gegevens dienaangaande zljn er nog

niet gevonden. Via de Wanroyse dijk was Handel dus verbonden met het
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dorp Wanroy en verderop met het land van Cuyk. Het is aannemelijk dat de

meeste gebruikers van deze route pelgrims waren die in Handel ter bede-

vaart gingen.

Ecn verbinding van Boekel met Wanroy.

Ook Boekel had reeds lang voor de Peel ontgonnen werd een verbinding

met de overkant van de grote woestenij, namelijk met Wanroy. Toch schijnt

deze van latere datum te ziirl dan de andere verbindingen. Op kaarten van

voor 1800 kom ik dv.e weg niet tegen.De weg voert van Boekel noordelijk

van de kern van Venhorst naar de gre6 met Wanroy ter hoogte van de

huidige Midden-Peelweg die toen nog een aarden baan was. Aan de krui-

sing van de Wanroyseweg en deze aarden baan bouwde Piet van den Elsen

uit Volkel een boerderij waarin hij ook een cafd vastigde. Op Wanroys

gebied is de oude verbindingsweg de eerste weg noordelijk van de tegen-

woordige De Quayweg. In het westelijk van Wanroy gelegen bewoonde

gebied, De Parik geheten, sloot de weg :u1n bij de weg die vanaf die buurt

naar Wanroy voerde. De eerste boerderijen in de Wanroyse Peel werden

gebouwd aan de verbindingsweg tussen Boekel en Wanroy omdat men in de

veronderstelling verkeerde dat als er een nieuwe dorpskern zou worden

gesticht, die aan deze weg zou komen. Later werd de kern Landhorst echter

gesticht aan de iets zuidelijker gelegen De Quayweg.

Verbinding Volkel-WanroY

Ook het aan de Peelrand gelegen gehucht Volkel had een verbinding met de

oostelijke kant van de Peel, namelijk met het dorp Wanroy. De weg voerde

door het gebied waar nu de kern is van Odiliapeel en verder naar de

noordelijkste gronden van Wanroy en vandaar in vrijwel rechte lijn naar dat

dorp. Op Wanroys gebied, nabrj de grens Uden-Volkel, bouwde ene

Verstraelen in de vorige eeuw een huis met caf6. Verstraelen was een

boterhandelaar en woonde in Boekel. Hij ging niet zelf in de Peel wonen
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maar vond een pachter voor het huis met caf€. Het feit dat aan vrijwel alle
doorgaande wegen tapperijen werden ingericht doet toch vermoeden dat er
meer verkeer was dan we aanvankelijk dachten, maar omdat het allemaal
voetgangers waren, of voerlui die ook hun paarden sorns moesten laten
rusten en drinken, is het aannemelijk dat iedere passant van de geboden
gelegenheid gebruik maalte om even te rusten en een koele dronk te
nemen.

De weg l)eurne-Milheeze-Oploo.

De tot nu toe besproken wegen waren allen oost-west verbindingen. Er was
echter ook een weg van Deurne over Milheeze nraax Oploo dus van zuid-
west naar het noordoosten. Van het Bakelse deel van deze weg is een
duidelijke kaart waarop de weg staat aangegeven zoals die tot 1864 kronke-
lend door de heidevelden lag. In dat jaar werden de gronden van de Bakelse
Peel verdeeld onder de gemeenten die silmen het gebruiksrecht hadden,
waarbij iedere gemeente verplicht werd in het haar toebedeelde terrein een
baan aan te leggen mdat er een rechte weg ontstond vanaf de Klotterpeel tot
De Loef zijnde de grenspaal met Oploo. ln 1922 werd de weg van Deurne
tot Oploo verhard en :lan het tracd hoefde in wat nu het kerkdorp De Rips
is, niets veranderd te worden. Het Oploose deel van deze weg voert door
een buurt die men de Spekklef noemt. Over het ontstaan van deze naam heb
ik zo mijn eigen ideeOn. Toen tussen 1803 en 1820 de streek in kaart werd
gebracht op een zogenaamde Tranchotkaart, stonden in deze buurt nog geen

huizen of boerderijen. Wel had een ondernemende boer er twee percelen
heide ontgonnen. Op de kaart leken deze los van elkaar gelegen percelen
tussen al die heidevelden ieder wel op een zij spek. De kaartenmakers
gaven ze dan ook een naam: "De SpeHappen". Nu is het meervoud van
"speHap" in Oploos dialect niet 'speklappen" maar "speHdp" Het is
aannemelijk dat de Oploonaren deze buurt spekldp gingen noemen en dat de
naam later veranderd is in Spekklef.
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De weg Uden-Mill

De noordelijkste dwarsverbinding door de Peel die ik op de kaarten kan

vinden is een weg van Uden over het grondgebied van Ze,eland naar Mill'
Daar waar deze weg de weg van Volkel naar Zeeland kruist stond ook een

hut en ook hier zal zeket een tapperij in gevestigd zijn geweest' Het tracd

t.g ou.t de buurt de Raam in UdJn, ten zuiden van het Oventje in Zeeland

,n- doo, de Meeren in Mill. Enige honderden meters zuidelijker werd in

1E71 de spoorlijn Boxtel-Wesel aangelegd door de Noord Brabantsche

Duitsche Spoorwegmaatschappij, de NBDS.

Deze lijn wordt 
"chter 

al jaren niet meer gebruitt. To91 i1 de vorige eeuw

de proiincie ertoe overging om van Uden uit een verbinding met het land

van Cuyt aan te leggen, koos men voor een zuidelijker gelegen trac6 door

de Prinlepeel tangJ tvtitt naar St. Hubert en verder naar Oeffelt' Achteraf

bekeken voor Mill een gunstige beslissing. Zou men de oude baan hebben

aangehouden dan had ,i"h tg ook in Mill het probleem van het doorgaande

verkeer door de kom voorgedaan.

De Kerkend[ik in Someren.

In de gemeente Someren ligt in een ontginningsgebied een lange rechte weg

o,*"io talrijke boerderijen staan. Toen ik daar voor het eerst kwam en de

naam van deze weg las, Kerkendijk, dacht ik dat deze ziirl naam gekregen

had omdat alte pioniers die zich recentelijk in deze uitloper van de Peel

gevestigd hadden, over deze dijk ter kerke gingen' Op een kaart van

6ng*.ir fweehonderd jaar voor de ontginning staat de Kerkendijk echter

,"&. .-g"geven. In hit verhaal over de weg Deurne-Venray zagen we dat

die van Deurne op venrays gebied een schuil- of grenskerk hebben ge-

bouwd om daar Ai in nriUant verboden godsdienstoefeningen te houden'

Asten en Someren waren ook Brabants gebied en daar golden dezelfde

voorschriften als in Deurne. Maar ook de inwoners van deze beide gemeen-

ten bouwden een grenskerk onder Nederweert in het Graafschap Gulick dat
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weer deel was van Oostenrijk. Vanaf de tijd dat Brabant Generaliteisland
werd van de Republiek der Verenigde Nederlanden tot de Franse tijd in
1795 liepen die van Asten en Someren de lange, lange weg door de heide
naar hun grenskerk en m kreeg de weg zijn naam "Kerkendijk". In de
nabijheid van de plek waar die van Asten en Someren hun kerk hadden,
stond nog een kerk die in gebruik was bij de inwoners van Heeze en
Leende, maar deze hoefden niet zo ver te lopen. De Kerkendijk is dus
ontstaan door kerkbezoek aan de grenskerk en zal van weinig belang zijn
geweest voor het handelsverkeer.

YYaren er ook verbindingen tussen Deurne en Horst en
I)eurne en Sevenum?

Speurende op oude Peelkaarten zou men deze waag ontkennend willen
beantwoorden. Ttrssen deze drie gemeenten lagen de dikste veenpaketten,
plaatselijk vier tot zes meter dik en een aaneengesloten geheel vormend. Als
een reusachtige spons hield het veen al het regenwater vast en het is niet
aannemelijk dat men hier met paard en kar over zou kunnen rijden. G.M.
Poell beschrijft de Peel onder Venray, Horst en Sevenum als volgt in zijn
boek 'Beschrijving van het Hertogdom Limburg" (utQave 1851, blz.
270);"IJer. land van Kessel heeft uitgestrekte turfgronden en moerassen
waarop zich de menselijke voet nauwelijks of niet durft te begeven. Dood-
sche vlakten wiurop slechts zand en enkele heidebloempjes aangetroffen
worden, nemen nog het grootste deel van deze treurige bodem in".
In de droge zomermaanden was het misschien mogelijk om te voet de
doorsteek van Deurne naar Horst en Sevenum te maken.
Toen men aan de vervening begon werden er eerst kanalen (wieken)
gegtaven om het overtollige water af te voeren. Na het gfaven van de
kanalen duurde het nog drie jaar voordat men in de aangrenzende terreinen
met de vervening kon beginnen.
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pcelwegen van cn naar Venray in 1716. Gemert (zie rechtsboven) is rechtstreeks te bereiken

via dc Venraysedijk. Men passeert nog op Venrays gebied de zogenaamde Vossenholen waar
,de Brabanderfden turf over de limiten gestoken hebben", zoals de kaart vermeldt.

Na de vervening kwam er een weg tussen Deurne westelUk, en Horst en

Sevenum oostelUk van de Peel. De weg werd over grote afstanden parallel

met de spoorlijn aangelegd. Ook Helenaveen kreeg zijn verbinding met
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Deurne en via Helenaveen kwam er ook een verbinding Deurne-Sevenum
tot stand. De Maatschappij Helenaveen kocht in het verleden van de
gemeente Sevenum grote oppervlaken turfgronden en een van de verplich-
tingen die de Maatschappij bij deze transactie op zich nam, wuls dat de
maatschappij op haar kosten een kanaal zou aanleggen tot het dorp Seve-

num. De aanleg van dit kanaal werd steeds maar uitgesteld en in de dertiger
juen zag men er vanaf en werd, grotendeels op kosten van de Maatschappij
Helenaveen, een aarden baan aangelegd van Helenaveen naar Sevenum die
in de vijftiger jaren verhard werd.

De Moosd[ik

In het verhaal over de oude Peelwegen is de Moosdijk tot nu toe niet
genoemd. Deze weg was in het verleden een zeer belangrijke verbinding
van de Meierij van Den Bosch via Meyel en Roermond met het Rijnland.
Deze verbindingsweg werd ook gebruikt door de voerlieden die de bode-
dienst 'De Keulse Kar" van Keulen naar Den Bosch onderhielden. In de
gemeente Asten stond op Voordeldonk een langgerekte boerderij waarin in
het verleden een herberg was gevestigd die vanouds "De Keulse Kar"
genoemd werd. Ongetwijfeld is dit een rustpunt geweest voor de voerlui
van de onderneming De Keulse Kar", die vanaf Liessel over Asten en

Someren naar Den Bosch voeren. Vanaf Meyel voerde de Moosdijk over
een zandrug de Peel in. Links en rechts van deze zandrug lagen op enige
afstand uitgestrekte veengebieden en ook het dorp Meyel was daar door
omgeven. De Moosdijk vormde samen met de Heytrack, welke buurt in
oude geschriften ook wel Heiderick genoemd wordt, een verbinding met
Liessel en Deurne en verder met de Meierij van Den Bosch. ReBds in lang
vervlogen tijden stonden er aan de Moosdijk enige boerderden, evenals aan
de Heytrack. De bewoners hiervan hadden veel te verduren van groepen
rondzwervende soldaten die zich aan plunderingen schuldig maakten. De
Moosdijk was in de verdediging van Brabant een zwakke plek en om hier
verbetering in aan te brengen werd in Liessel, toen het eerste dorp komende
van Meyel, een fort gebouwd maar hiermee waren de bewoners van De
Moosdijk en De Heytrack niet geholpen. In de tweede helft van de vorige
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eeuw breidde zich de bevolking aan de Moosdijk en de Heytrack aanmerke-

lijk uit. Er werden boerderijen gesticht en huisjes gebouwd en veel van de

bewoners hiervan zullen op een of andere wijze betrokken zijn geweest bU

de turfirinning, ofivel door zelf turf te winnen voor de handel, of door als

turfsteker te gaan werken bij Van der Griendt. Die uitbreiding deed de

behoefte ontstaan aan een kerkgebouw ergens tussen de Moosdijk en de

Heytrack en in 1890, werd dit werkelijkheid en werd er een kerk met

pastorie gebouwd, de eerste aarrzet voor de dorpskern Neerkant die in het

voorbije jaar zijn eeuwfeest vierde. De Moosdijk lijkt blijkens het voor-
gaande een onderdeel van een zeer oude verbinding te zijn. Enige jaren

geleden schreef Drs. Thiadens in Gemerts Heem over een Romeinse weg

die vermoedelijk mu hebben gelopen van Keulen over Susteren, Roermond

en Meyel en vandlar via de Moosdijk Brabant in over Liessel, Zeilberg en

Walsberg naar Milheeze. In dit artikel oppert Thiadens de mogelijkheid dat

deze Romeinse weg verder in noordelijke richting zou hebben gelopen over

het grondgebied van Elsendorp, Venhorst en Odiliapeel en verder naar het

noorden naar Druten, dat een Romeinse legerplaaS was. Nu vind ik op de

fragmentkaart VIII van 1842 van de Provincie Noord Brabant een weg

aangegeven van Milheeze over de Nederheide en de Stippelberg verder door

de Gemerue Peel oostelijk van het Zwatte Water, westeluk van het Cleefs-

wit en de Gerele Peel, maar ongeveer bij de grens met Venhorst aangeko-

men gaat de weg schuin n:u1r rechts en daarna weer naar lin]s het Wanroy-

se Peelgebied in. Deze Wanroyse Peel grenst in het noorden aan de Am-

manspeel onder Mill. De Ammanspeel is slechts een smalle strook en

daarboven ligt de Princepeel die in noordelijke richting een lengte heeft van

ongeve,er 1,5 km. Op een kaart van de Princepeel uit 1864 staat een weg in
noordelijke richting :urngegeven met de naam "de Hooge Baan". Naar het

noorden g@ft de,ze weg verbinding met Langenboom en Grave. De Hooge

Baan lag 100 e 150 meter oostelijk van de tegenwoordige Midden-Peelweg.

Het is vrijwel zeker dat deze baan in zuidelijke richting door de Amman-

speel voerde n:uu de plek w:uu Verstraelen zijn woonhuis met caf6 bouwde

en dat deed hij dus omdat daar de Hooge Baan met de weg Volkel-Wanroy

kruiste. De Hooge Baan en de weg die van Milheeze over Elsendorps

gebied de Wanroyse Peel in voerde zijn duidelijk een geheel geweest. Als

dat inderdaad zo is kunnen we zeggen dat toen Paulus Eduard De la Court
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zijn boek "De Peel en bedenkingen over denzelve" ultgaf (1841) er reeds

een Midden Peelweg was.

Verschillende keren is opgemerkt dat de Peelwegen over de hogere heide-
velden en om de vennen heen, dus kronkelend in het landschap lagen. Ook
roept het verhad de vraag op: hoe oud zijn eigenlijk die wegen naar en

door de Peel?
Ik herinner me uit mijn jeugd twee guegden die betrekking hadden op de

Peelwegen. Als iets heel krom was, bijvoorbeeld als een jonge voerman
voor het eerst aan het ploegen was en de voor niet recht kon houden, of als

iets anders heel krom was, dan zei men: ' Dat is zo krom als de weg naar

de Peel". Als men iets had dat heel oud was en waarvan men moeilijk de

ouderdom kon bepalen, dmzei men: 'Dat is m oud als de weg naar de

Peel'. Uit dit guegde zou men kunnen afleiden dat de eerste bewoners van
de randdorpen de hrrfuelden van de Peel al vroeg ontdekt hebben en dan is
de weg naar de Pegl m oud als de bewoning van de randdorpen.

Speurende in het verleden van de Peel en de randdorpen komen er toch wel
interessante gegevens boven, zoals bijvoorbeeld die van de zogenaamde
gtenskerken. In dit verhaal zijn er drie genoemd, maar er zullen er veel

meer geweest zijn over de grenzen van Brabant in de Belgische Kempen en

in h* Land van Ravenstein dat een vrije heerlijkheid was en dus geen deel

was van het Brabantse Generaliteitsland. Ook Gemert was een vrije heer-

ldkheid maar werd desondanks toch tijdelijk ingelijfd bij Brabant (1648-

16fl2) m* als gevolg dat ook hier de katholieke godsdienst niet beleden

mocht worden en om die reden bouwden ook die van Gemert een grenskerk

in het Land van Ravenstein op Boekels gebied in de nabijheid van Esdonk,
op de Mutshoek.
Gedurende veertien jaar voerde de Duitse Orde processen om Gemert vrij te
krijgen en in 1662 werd de Vrije Heerlijlfieid Gemert in haar rechten

hersteld. Men moest wel enige concessie doen en de voornaamste hiervan
was dat in Gemert in de toekomst het belijden van de protestantse gods-

dienst moest worden toegestaan. Tijdens de Reformatie is het dorp Gemert
mogelijk de enige plaats geweest in Nederland waar het protestantisme en

het katholicisme openlijk beleden mochten worden. De Staten Generaal eiste
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dus van Gemert dat daar vrijheid van Godsdienst zou heersen terwijl men

zelf in Brabant het uitoefenen van de katholieke eredienst verbood, overi-
gens met weinig succes. Ik constateer hier gewoon een feit en het is niet
mijn bedoeling de Protestanten van die tijd een verwijt te maken. Zij of hun
ouders hadden niet lang tevoren hetzelfde ondervonden van de leiding van

de katholieke kerk.
De Brabantse katholieken van die tijd hadden toch wel veel over voor de

beleving van hun geloof. Tot die conclusie kom ik als ik op de landkaarten

zie hoe groot de afstanden waren die zii moesten afleggen om naar hun
grenskerken te gaan en dat over heel slechte wegen. Naast het bezoek aan

de kerk zal echter ook belangrijk zijn geweest het contact met de dorpsge-

noten op de lange kerkweg. Men woonde erg geisoleerd, vooral op de

boerderden buiten de dorpskern. Het enige contact dat deze mensen door de

week hadden was dat met de marskramers en handelaren die bij hen aan

huis kwamen en van wie zij de nieuwtjes vernamen. De wekelijkse gang

naar de kerk zal dus ook een afivisseling geweast ziin in de sleur van

alledag.

Meyel

In de beschrijving van de Moosdijk wordt ook het Limburgse Peeldorp

Meyel genoemd. Een interessant gegeven van dit dorp vond ik in het boek
"Geschiedenis van het Hertogdom Limburg" in de vorige eeuw geschreven

door meester Poell uit Weert, de groowader van de bekende Pastoor Poell
uit Gemert. Poell vermeldt in dit boek dat de dokters die de recruten
moesten keuren die opgeroepen wiuen voor de militaire dienst, ontdekten

dat de jonge mannen van de Meyel gemiddeld nogal wat groter waren dan

die van de Peeldorpen Sevenum en Helden. Na enig speurwerk vond men

de vermoedelijke oorzaak van dit verschijnsel. De gemeenten Sevenum en

Helden hoorden vroeger bij het Land van Kessel dat weer een deel was van
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Pas in de trvintigste eeuw zijn er echt nieuwe en verharde wegen in de Peel gekomen. Op de

foto zegent pastoor Verbruggen de nieuwe weg (Logterweg en De Quayweg) die van Mortel
door de Mortelse Peel naar de Middenpeelweg leidt.

het Hertogdom Gelder. ln l7I3 werd dit hertogdom ingelijfd bij Pruisen.

De koning van Pruisen was blijkbaar heel erg gesteld op zUn "Grenadiere"

en op alle mogelijke manieren trachtte men de "lange kerls" over te halen

dienst te nemen bU dit elite-regiment. Er waren maar weinig jonge mannen

uit de Peeldorpen die daar op in gingen, alleen al omdat ze dut heel ver
van huis moesten, mogelijk wel naar Berlijn. Er waren echter ronselaars

actief die op slinlse wijze probeerden van deze jonge mannen een handteke-

ning op papier te krijgen en een enkele keer werd er zelfs een jonge man

ontvoerd. Om grote moeilijkheden te voorkomen, verhuurden de grote
jongelingen uit Sevenum en Helden zich als boerenknecht in Meyel dat

Oostenrijks gebied was. De boeren in Sevenum en Helden die hun zonen

eigenlijk niet konden missen op de boerderij, huurden dan wel een knecht
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van minder formaat. Ook schijnt het zijn voorgekomen dat boeren uit
Helden en Meyel hun zonen ruilden en dit alles om te voorkomen dat de

grote "kerls" werden ingelijfd bij het elite-regiment grenadiers van Pruisen

datzij niet als hun vaderland erkenden.

Een aantal van deze, geEmigreerde, grote "kerls" trouwden in Meyel en

bleven daar wonen . Zij en hun nakomelingschap zullen er de oorzaak van

zijn geweest dat honderd jaar later de jonge mannen van Meyel gemiddeld

groter waren dan die van de aangrenzende Peeldorpen.

Na lezing van het voorgaande kunt U zich, mede door de beschrijving die

Paulus de La Court en G.M. Poell gaven van de Peel, mogelijk een beeld

vormen van de toestand vddr de ontginning. Als U dan ook nog ooit het

gezegde van de Astense turfstekers hoorde: "in de Peel daar is geen

Lieviheer!" dan raakt U er wel van overtuigd dat het een triast, geheimzin-

nig en godverlaten oord was, maar dat het desondanks sommige personen

fascineerde. Voor men op grote schaal aan turfirinning en ontginning ging,

doen had de Peel vooral iets geheimzinnigs over zich dat nog werd aange-

dikt door de verhalen die men elkaar, gezeten bij het open haardvuur

vertelde. Verhalen over kabOuters, peelreuzen, verzonken schatten, verzon-

ken klokken die door duivels uit de kerktoren waren gehaald en in het moer

geworpen omdat men de klokken geluid had voor ze gezegend waren.

Daarom had de duivel er macht over. Verder waren er Soms, bij bepaalde

weersomstandigheden, vuurverschijnselen te zien boven het moer. Het

schijnt dat er dan fosfor vrij kwam uit het veen en als dit in aanraking komt

met zuurstof uit de lucht ontbrandt het spontaan. Degene die dit zag

vertelde dan dat hij de "gloeiege" gezien had. Dit zou een Venrayse

schepen zijn die eens een dubbelzinnige eed gezworen had en die daarom

geen rust kon vinden in zdn graf en die in donkere nachten als de "gloeie-

ge" door de Peel zvriert. De veel voorkomende vuurvliegjes werden

aarrgezien voor de zieltjes van ongedoopt gestorven kinderen. voeg daarbij

nog de verhalen over wolven en weerwolven, dan is het toch wel te begrtj-
pen dat men tegen de avond toch maar liever de Peel uit was. Tegenwoor-

dig , nu vrijwel alle gronden in cultuur zijn gebracht, heeft de Peel geen

geheimen meer. In werkelijlheid had de Peel weinig geheimen prijs te
geven. Alleen onder Helden vond men een verguld zilveren schild of grote
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medaille voorstellende een Romeinse kampvechter die een leeuw tegen zijn
borst drukt en onder Helenaveen vond men in het turfgebied "Het Zinlske"
een vergulde helm van een Romeinse honderdman en de resten van meerde-
re schoenen. Hienrit valt op te maken dat zijn manschappen nog getracht
hebben hun cenhrrion te redden. De kabouters, de peelreuzen, de weerwol-
ven en de "gloeiege' bleken spoorloos verdwenen te zijn toen men de Peel
in cultuur bracht. Wat dat betreft kan men gerust in de Peel overnachten die
overigens, volgens een gedicht dat ik al eens citeerde, geen Peel meer is:

'Wat kalk, wat mest, wat zonneschijn
En eer we een paar jaar verder schrijven
Dan zult gij Peel geen Peel meer zijn
Ofschoon uw naam zal mogen blijven"
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