Biestse brouwerijen uit een rijk verleden
door Jan van Helvoirt
De oudste vermelding van een brouwerij op de Biest dateert uit het begin van de zestiende
eeuw. Het was zeker geen groot gebouw en in verband met het brandgevaar was ze niet vast
aan het huis gebouwd. Om het bier op smaak te brengen gebruikte men heel vroeger mirt of
gruit. Dit toegevoegde kruid kennen wij nu als gagel, waarvan het blad en de katjes gebruikt
werden. Die gruit kon vroeger alleen maar bekomen worden bij de gruitmeester en die zetelde
in Beek. De Clossenborch heette in de veertiende eeuw het Gruythuys. Later werd de gruit
verdrongen door hop, dat bovendien de houdbaarheid van het bier vergrootte. Achter het
Diessense Hooghuis, dat in de zeventiende eeuw ook een brouwerij bezat, lag den Hophof.
Eind zeventiende eeuw konden de Beekse tappers, naast het schenken van anijs en jenever,
een keuze maken uit Leuvens, Luiks, Diests, Bredaas, Chaams, Mierds, Diessens en Beecx
bier. Peter Jansen van Dommelen tapte op de Biest zelfs zijn eigen gebrouwen Biester bier in
1674.
Bier of putwater
Dat ziektes als pest en rode loop zich via het drinkwater konden verspreiden wist men wel.
Men raadde daarom de mensen aan geen water uit poelen en ander oppervlaktewater te
drinken. De innocente 12 jarige Francis Verdonk lette op 24 april 1745 niet goed op en
verdronk op het Heike 'tussen de Biest en de Licentpaal'. 1 Zou Johanna Maria Peeter
Hendrikx uit de Biest te veel slecht water gedronken hebben? Sinds november 1788 ging het
met haar steeds slechter: dat haar hersenen getroubleerd zijn tot zoo verre dat zij sig nu en
dan dezelve niet anders gedragen heeft en aangestelt dan een sinneloos mensch! De buren en
haar moeder hadden haar regelmatig 's nachts uit bed horen opstaan. Bovendien had men haar
reeds in de put zien springen om haer selve te verdrinken. 2
Zelfs in 1794 klaagde de patriot en generaal Herman Willem Daendels nog over het water op
de Biest, toen hij met een groot Frans leger op 13 september op het Biest Heike was
neergestreken: te Biest, en dergelijke waterlooze oorden waren bij de komst van 't leger, in
een mum tijds, al de putten ledig en moesten wij het vuile grondzop voor onze thee en koffie
gebruiken. 3 Brouwerijen hoefde Daendels niet meer te zoeken op de Biest, want die waren
eind achttiende eeuw allemaal verdwenen. Wel vond hij een eenvoudig onderkomen voor zijn
hoofdkwartier, waaronder hij zelf en twee Franse generaals: een ellendige boerenhut, waar
een stokoude boer, boerin, derzelve kinderen en kindskinderen, meid en knecht huisvesteden.
Toevallig werd de 'kraamstoel', sedert onheuchelijke tijden in deeze familje gebruikt, bezet
door de Etat Major. De bekende oorlogsverslaggever Gerrit Paape sliep in een nabijgelegen
haverschuur! Toen men het kanaal groef, de Biest kreeg toen eindelijk water in overvloed,
trof men veel restanten aan van dit gigantische Franse kampement van 30.000 man uit 1794.
Brouwerij op de Biest uit 1533
Peter van Scerpenberch was in de vijftiende eeuw 'olieslager' op de Biest. Zijn zoon Jan Peters
van Scerpenberch werd daar in 1470 geboren en stierf er omstreeks 1523. Zijn dochter Aleyt
Jans van Scerpenberch was gehuwd met Aert Marcelis Aert Celen. Deze Aert Celen gaf in
1533 toestemming aan zijn zwager Aerden Pauwels Reynkens dat hij sal mogen timmeren een
brouwhuysken op zijn erf, zolang zij (Aert en de kinderen) de hoeve aan de andere kant van
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de straat bezaten. De brouwerij mocht 'drie gebinten' groot worden en werd gebouwd aan de
Biest bij het hekken daer voert naer den Houtbosch! 4

Situatie de Biest in 1830. 1=plaats van de oude brouwerij aan de Biest uit 1533

Het brouwerijtje stond op de plaats van het pand Biestsestraat 33 (rieten kap) aan het begin
van de 'oude Biest'. In 1686 woonde daar ook Marcelis Aert Marcelis die crancksinnigh ofte
innocent was ende daartoe lam wesende.
In 1533 verkocht eerder genoemde Aert Celen trouwens nog een erfrente uit een huis met hof
op de Biest. Die hoeve lag tusschen (=naast) een gemeyn heerbane geheten den Boschweg. 5
Het is best mogelijk dat in 1717 daar ook al herberg werd gehouden. Toen werd tapper
Willem van Iersel er met betrekking tot de bierimpost voor acht gulden belasting aangeslagen.
In 1830 woonde daar op de hoek van de Bosscheweg Adriaen Andries van Vught en begin
1900 runde Graat Kiemeney er een herberg. Daarna was het tot omstreeks 1930 café Wijten.
Brouwerij Van Dommelen met tollenaar en kommies
Jasper Jan Segers van Dommelen woonde op de Biest als zoon van Margriet Adriaen Moonen
en Jan Seger Adriaensen uit de Esbeekse Broeksie. Hij was tinnegieter van beroep en zijn
nevenfuncties waren 'bedezetter' en in 1613 'borgemeester'. Een van zijn zonen was Jan Jasper
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Segers van Dommelen. Diens nakomeling, Peeter Jansen van Dommelen geheten, was
herbergier en hij tapte zijn eigen gebrouwen Biester bier. 6
Misschien was Huybrecht Henrick Loyen voorheen de eigenaar. In 1613 kocht die immers
voor 112 gulden een brouwgetouw op de Biest. 7

Oude herberg op de hoek van de Bosscheweg. Tot omstreeks 1930 Café Wijten.

Peeter werd met enkele anderen in 1674 aangesteld tot extraordinaire borgemeester om de
extra belastingen te heffen. In 1701 verhuurde Peeter van Dommelen zijn brouwerij aan Sr.
Francis Fabrij, die in Hilvarenbeek winkelier was en tollenaar of kommies vanden grooten
Brabantschen Swijgende Landt Tol. Fabri pachtte aldus het brouwhuis van Van Dommelen op
de Biest 'ter plaetse genaempt den Houtacker' met brouwkeetel, kuype, vaten ende alderhande
gereschap daer toe behoorende.

Peeter van Dommelen verhuurt zijn brouwerij met kuipen en vaten op de Houtakker in 1701 aan Francis Fabrij
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Boerderij Kuipers in het Vossenhol, waar rond 1615 'brouwerij Van Dommelen' gevestigd was

Terwijl het hoofdkwartier van de kommies van de konvooien en licenten in de Paardenstraat
bleef, opende hij op de Biest in de hoeve van Peeter van Dommelen als komtoir een nieuwe
post. Deze zeer oude doorgaande weg naar Moergestel werd met de aanleg van het
Wilhelminakanaal ter hoogte van boerderij het Vossenhol, voorheen in eigendom van
burgemeester Martinus Huysmans, afgesneden. De lijst van het Verpondingsboek uit 1657
geeft de gebroeders Jan Jasper en Adriaen Jasper van Dommelen weer als buren met de
nummers 12 en 13. Ik heb zeer sterk het vermoeden dat de boerderij/herberg/brouwerij van
Jan Jasper van Dommelen hier de voorloper van de voormalige 'boerderij Kuipers' betreft in
het Vossenhol nummer 29.
Brouwerij van Jan van Esch
In 1656 boerde Cornelis Adriaen Maes op de Biest en hij was tevens herbergier op de
zuidhoek van de huidige Biestsestraat en het Vossenhol. Later zou deze herberg de Swaen
gaan heten. Misschien had hij in Corstiaen Cornelis Naeykens al een voorganger gehad, want
die werd op 16 februari 1639 als tapper op de Biest vermeld. In 1717 en 1728 werd Huybert
Maes in elk geval daar als tapper en brouwer genoemd en hij werd met betrekking tot de
'bierimpost' voor tien en vijf gulden aangeslagen. Volgens de huizenlijst van de Biest van
1736 woonde hij in pand nummer 4. In de lijst van 1741 was dat ook nog het geval. Joost
Peters uit Tilburg werd op 10 november 1742 in de herberg van Huybert Maes op de Biest
door messteken vermoord. 8
De goederen van Huybert Maes, die gehuwd was met Helena van Dommelen, werden op 27
december 1749 onder zijn vier kinderen verdeeld. 9 Oudste zoon Arnoldus erfde vier percelen
grond, waaronder de Pluym oost den Ouden Dijk. Dochter Christina Maes kreeg onder andere
de Rouw Veldekens zuid de Stroom. Hendrik werd eigenaar van twee percelen. Op een
daarvan stond een schuur die hij moest afbreken. Andries van der Meys tenslotte, die gehuwd
was met de dochter Jennemarie, erfde huis, schop, bakhuis en brouwerije.
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Op 10 november 1760 deed Andries van der Meys tijdens een openbare verkoping zijn huis,
schuur, stal, aanstede en brouwerije op het gehucht van de Biest van de hand. 10 Jan van Esch
uit Schijndel, op 21 januari 1748 gehuwd met Anna Jan Hendrikx van de Houtacker, was de
hoogste inzetter en op 24 december 1760 werd hij voor 267 gulden definitief eigenaar. Deze
Jan van Esch was blijkbaar al eerder uitbater van een herberg. Want op 1 mei 1754 werden er
vernielingen aangebracht in de herberg van Jan van Esch op de Biest. 11

Achter deze boerderij in de Beverstraat nr. 2 stond de brouwerij van Jan van Esch

Adriaen van Esch erft herberg 'de Swaen'
Op zaterdag 15 oktober 1757 kwam de 'setter' Dirck Princen, hij bezat twee boerderijen aan
het huidige Vossenhol, met de 'gesworene' Huybert van Gestel in de herberg van Jan van Esch
op de Biest. Daar was ook Johan Lemnius aanwezig, die de 'laatst afgegane schepen van
Beek' was. 12 Tussen oud-schepen Lemnius en de samensteller van de belasting Princen vielen
dreigende woorden in de herberg: Daer sal in de aanstaande vergadering van regenten iets
voorvallen. Soo seg ik: het syn allemaal schelmen!
Jan van Esch senior blijkt dus op de Biest twee boerderijen verworven te hebben: een hoeve
met een brouwerij en een hoeve met herberg de Swaen schuin tegenover elkaar gelegen. Na
het overlijden van Jan van Esch erfden zijn zonen Adriaen en Jan beide hoeven onverdeeld.
Beide jongemannen woonden blijkbaar ergens anders, want hoeve de Swaen werd verhuurd
aan Peter Jacobus Paulussen en de hoeve met de brouwerij aan Arnoldus Verhoeven. Na de
dood van Jan van Esch in 1768 werd ook meteen een inventarisatie van de boerderij en
brouwerij van zijn weduwe Anna Baeten opgemaakt. 13
In de zomer van 1769 liepen de gemoederen tijdens een kaartspel in de herberg van Peter
Paulussen erg hoog op. Vier getuigen, Elisabeth Pieter van de Loo, Peter Jacobus Paulussen,
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buurman Cornelis van Laarhoven en oud-eigenaar Andries van der Meys, werden opgeroepen
naar aanleiding van het gevecht op vrijdag 14 juli.

Situatie de Houtakker in 1830. 1=brouwerij Van Dommelen; 2=brouwerij Van Esch; 3=herberg De Swaen

Huybert de Brouwer en Cornelis Marcelis speelden met de caert. Er kwam een abrupt einde
aan toen men malcanderen bij de hairen vatte en vegtende buyte de keuken geraakte. Op 13
maart 1775 kwam de erfdeling tussen Adriaen en Jan van Esch tot stand. 14 Oudste zoon
Adriaen verwierf huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag genaamd de Swaen gelegen op de
Biest. De belending van de herberg van Adriaen van Esch is erg belangrijk: west de Gemene
Straet en noord de Vroente. Dat is de zuidoost hoek van het Vossenhol en de Biestsestraat.
Knokken op Vastenavond 1796
Jan Cornelis van de Zanden, Jan Otten de Jonge en veel andere Biestsenaren waren met
'vastenavond' 1796 ten huyse en herberge van Adriaen van Esch op de Biest. 15 Jan Otten
maakte hevige ruzie en er ontstond een heuse scheldpartij. Otten pakte zijn slachtoffer met de
haren, rukte hem van zijn zitplaats en sleepte hem vervolgens over de grond. Daarna knotste
hij het slachtoffer op den steenen vloer needer. De chirurgijn constateerde dat de haare waren
uitgerukt en zijn neus en aangezicht geblesseert! Getuige Jan van Esch vertelde dat hij gezien
had dat Otten hem nog een kopstoot met een grote forsie uitgedeeld had. Getuige Jacobus van
Gestel had er nog aan toegevoegd dat hij het slachtoffer had horen roepen: Slaat mij maar
dood. Anders hebt gij nog niet gedaan!
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In 1830 is Jacobus Noyens eigenaar van huis en tuin genaamd 'de Zwaan' op sektie B
nummers 298 en 299. Als de kinderen Noyens de herberg op 13 januari 1877 verkopen heet
het nog altijd 'de Zwaan'.

Familie Wolfs woonde in de voormalige oude boerderij/herberg de Swaen (nu Biestsestraat 8a)

De laatste bewoner van de oude Biestse boerderij/herberg de Swaen van Jan van Esch was Jan
van Dijck, die het overnam van zijn schoonvader Frans Wolfs: Hier is een café geweest.Toen
we het oude huis afbraken kwamen we verschillende dingen tegen die daar op wezen. Er was
een kijkgat/raam van de keuken naar het café en er was een hele grote kelder onder het huis.
Het kon al goed 200 jaar geleden zijn dat dit café was! 16 In februari 1953 kreeg Jan van Dijck
vergunning om de oude hoeve af te breken en er een nieuw woonhuis bij te bouwen. 17 Die
werd ook weer afgebroken en nu staan er twee woningen, nummer 8a en 8.

De oude hoeve de Swaen werd in 1953 vervangen door deze boerderij door Jan van Dijc
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Brouwerij van Jan van Esch junior
De jongste zoon Jan van Esch erfde tijdens de deling van 1775 huis, stal, schuur, schop, hof
en aangelag van 2½ loopse met brouwerije op de Biest. De hoeve stond oost de vroente en
zuid Hendrik Maas. Nu is dat Beverstraat 2 op de noordwest hoek van de Beverstraat en de
Biestsestraat. Jan kreeg van zijn broer Adriaen trouwens nog 350 gulden.
In de huizenlijst van 1786 was Jan van Esch eigenaar van boerderij/brouwerij nummer 4,
maar de kinderen van Arnoldus Verhoeven, gehuwd met Maria Havermans uit het Esbeekse
Dun, waren de huurders. In 1791 was zoon Willem Verhoeven er pachter. In het najaar van
1802 riep Willem de hulp in van de Beekse schepenen Christoffel Bosmans en Cornelis
Naaykens. 18 Jan Adriaen van Oirschot had in de namiddag van 25 november 1802 behoorlijke
baldadigheden verricht aan de woning van Verhoeven:
-de deur van de keuken om in de stal te komen was aan de stalkant beschadigd met het slaan
van enig ijzerwerk of ander getuig;
-in de keuken was de arm van het spinnewiel gebroken, waarvan nog een stukje vastzat in het
nonneke;
-bovendien was de sponderiks kap verbrijzeld en de bedplank in tweeën geslagen.
Willem Verhoeven was getrouwd met Allegonda de Laat. Zijn kleinzoon Petrus Johannes
Verhoeven huwde op 12 februari 1906 met Anna Maria Schepens en trok bij haar in op de
boerderij aan de Esbeekse Mostaard, waar achterkleinzoon Hannes nu het vak van
'kunstenaar' uitoefent!
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