
Het Diessense Sprenkeleind weer juist op de kaart 
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Ik zal nauwelijks de Lagere School verlaten hebben toen ik voor het eerst een oude akte onder 
ogen kreeg. Het was de delingsakte uit 1936 van de kinderen Van Helvoirt wonende op d'n 
Heuvel. Met veel moeite kon ik daarin de mij totaal onbekende naam Sprenkelseynd 
ontcijferen. Tot die tijd was mijn wereld eigenlijk niet heel veel groter dan de Molenstraat en 
het Turka. Ik vroeg uiteraard aan mijn ouders wat die naam betekende en waar ik het kon 
lokaliseren. Mijn moeder moest zich verontschuldigen op een bevredigend antwoord, want ... 
zij kwam van de Lage Haghorst. Mijn vader wist niet meer waar het Sprenkeleind precies 
gelegen was, maar een mogelijke uitleg van het toponiem wilde hij vanuit de Diessense 'oral 
history' wel geven: "Als de pastoor vroeger op de preekstoel stond dan zegende hij alle 
onderdanen plechtig met wijwater. Als hij nu echter met alle kracht de kwast hanteerde dan 
kon hij naar het zuiden toe een zéér groot gebied bereiken en besprenkelen. Dat gebied nu 
heette in de volksmond het Sprenkeleynd. Doch ik voelde ook meteen nattigheid en trapte niet 
zomaar in deze hinderlaag. 
Jaren later las ik in het archief dat er op 29 augustus 1789 in Diessen een verbod zou komen 
op het sprenkels zetten. De Beekse vorster Johan Heeffer en de ondervorster Nicolaas Danys 
verklaarden echter ten voordele van de jeugd van Beek en Diessen dat 'van alle oude tijden' zij 
lijsters stricken of sprenkels onverhinderd gezet hebben. Zij voegden er aan toe dat wanneer 
het tijd was, die vangst nog steeds plaats vond. De jeugd bleek die zangvogels zelfs te 
verkopen aen fatzoenlijke lieden en niemand gaf verder enig commentaar. Een 'sprenkel' is 
dan ook een dicht springende klem voor het vangen van dieren of een echte valstrik.  
Bovendien is een sprenkel of sprinkel, behalve een sport van een ladder of van een stoel, soms 
ook een rechtstaande lat bij een afrastering of hekwerk. Het moge duidelijk zijn dat 
bovengenoemde interpretaties geen van alle de juiste betekenis weergeven van het totaal 
vergeten historische Diessense Sprenkeleind. Wel is er sedert enkele jaren een straat met die 
naam, doch die is door 'enkele allochtonen' helaas op de verkeerde plaats geprojecteerd! 
 
Oud Diessens buurtschap exact aan te wijzen 
De betekenis die we hier aan sprenkel of sprinkel moeten geven is een totaal andere. Hier 
betekent het 'een kleine waterloop'. Het tweede element '-eind', dat in vrijwel alle dorpen 
voorkomt, betekent dorpsuitbreiding. In Diessen kennen we verder nog het Moleneind, het 
Uyleinde, het Lurincx Eynd, het Heieind en het Gijseleind. Enkele synoniemen voor '-eind' 
zijn: -kant, -hornik en -hoek. In Diessen denken we dan aan Heikant, Wishornick en Hoekje. 
Het is wellicht een laat veertiende eeuwse uitbreiding vanuit de oude Heuvel. Oorspronkelijk 
was het Sprenkeleynd een rechthoekig stuk gemeenschappelijke grond, waar omheen een flink 
aantal boerderijen stonden. Dergelijke 'gemeyntjes' werden altijd door enkele wegen en een 
stroompje omsloten.  
Bij het Diessense Sprenkeleynd zijn dat de huidige Molenstraat en de Lombartstraat. Het 
stroompje kwam uit de westelijk gelegen heide, die later tot Nieuwe Erven werd ontgonnen. 
Het gegraven waterloopje kwam tussen Jan van Hoof en Tontje Smetsers bij de Molenstraat 
uit en liep ten zuiden van het oude boerderijtje van Wout Vugts naar de Reusel, vroeger Aa 
geheten. Langs dat beekje liep ook een zandpad om de beemden te kunnen bereiken. Die 
drassige doorgang werd vroeger Broeckstraet genoemd. Midden op het Sprenkel Eynd 
bouwde Jan van Hoof in 1912 een woonhuis met winkel en timmerwerkplaats, waarna hij 
later het witte huis ten zuiden ervan bouwde. In 1960 deden wij dagelijks boodschappen op 
het oude Sprenkel Eynd. Mijn oudste vermelding van de Molenstraat stamt uit 1865. Laten we 
nu de oude hoeven rondom het Sprenkel Eynd nog een keer nostalgisch bezoeken!  



 
Toon van Gils en Cato van Selst 
Jan en Joseph van Rijthoven worden, als opvolgers van Gijsbrecht Peters van Rijthoven in 
1680, in de bewoningslijst van 1791 als bewoners van deze mooi gerestaureerde hoeve 
aangeduid. De hoeve bestond uit een huis, schop en 'werkhuis'. Dat was wellicht de 
timmerwerkplaats, want Jan was mr. timmerman en mr. molenmaker. Wellicht gaat de 
geschiedenis terug naar 1579 toen de timmerman Thomas Cornelis Mertens van den 
Nieuwenhuysen aent Sprenckels Eynt geboren werd. Zijn zoon Jacob werd er rademaker en 
diens zuster Maeyken woonde ook aen het Sprenkels Eynd.  
Jan van Rijthoven werd opgevolgd door Wilbort van Rijthoven, wiens weduwe in 1830 nog 
steeds eigenaar was. Op 19 september 1796 had Wilbort de hoeve met bakhuis groot zes 
loopse, aent Sprenkel End west de Gemene Straet en oost de stroom, gekocht van zijn broers 
en zussen Jan, Joseph, Ida, Petronella en Maria. Toen Wilbort op 26 juli 1809 stierf werd er 
een inventarisatie gemaakt. Op de lijst stonden onder andere een gierstmolen, een schaafbank 
en een draaibank. Aan de zuidkant van de boerderij lag 'een weg', in oktober 1800 samen met 
de voortuin ook Voorhoofd (2 loopse 35 roede) genoemd. De brug in dat weggetje over de 
Reusel richting Turka moest tot aan de ruilverkaveling door de gebruikers, zoals Frans van 
Gils, Toon van Gils, Janus Hendrikx en Toon van Helvoirt, elk jaar worden geschouwd en 
worden opgemaakt. In de jaren '50 en '60 was de boerderij van Van Gils het centrum van Jong 
Nederland. In 1958 startten wij als Rakkers vanuit die boerderij onze eerste wereldreis naar ... 
Bergeyk. 

 

 
 

Boerderij van Toon van Gils (links) in de Molenstraat  
 

Wilbort van Gorp 
In 1680 is de weduwe van Jacob Thomas, schoondochter van de hierboven genoemde 
timmerman Thomas van den Nieuwenhuysen, eigenares van de hoeve die nu op de hoek van 
de Molenstraat en de Turkaweg staat. In september 1700 vond er een belijding van de hoeve 
plaats, die toen in handen was van Adriaan van den Nieuwenhuysen: -boven den solder 't 
gehele dack onbequaam en op verschyede plaatsen open, de latten door outheyt vergaan; -het 
dack boven de stal tot de schuer toe dient vernieuwt te worden: -de stijl in de koestal dient 
opgewonden te worden. 



Lambert Witlox boerde er in 1739, maar toen kon hij 'de verponding en de koningsbede' niet 
betalen'. Op 9 april 1765 had Jan van de Bergh uit Udenhout de boerderij van de kinderen van 
Nicolaas Witlox overgenomen en een maand later weer doorverkocht aan Jan Jan Ansems. De 
belending van de hoeve aent Sprenkelseynd was: west de straat, oost en noord Jan van 
Dommelen en zuid de buurman Jan van Rijthoven. Enkele gronden die bij de hoeve hoorden: 
-Westerman, -Molshoeven, -Land aan de Rijt, -Wouwer Dries en Waterstraats Veldeke. In 
1830 was Wilbort Corven eigenaar van het vervallen boerderijtje op sektie C nummer 779. Op 
Vastenavond 1959 gingen we met de rommelpot rond om geld op te halen voor de missie. 
Komende bij dit boerderijtje dacht ik: "Kunnen we de opbrengst niet beter hieraan besteden"? 
 
Wout Vugts en Anna van Summeren 
Samen met zijn broer Jan verkocht Gijsbert van Rijthoven op 28 september 1680 huis en hof 
groot vijf loopse aan Peter Niclaes Otten. De boerderij werd als volgt begrensd: west de 
vroente, oost Jan Adriaan Lemmens, noord mr. Timmermans te Arendonk en zuid de Broeck 
Straete. Door dit drassig weggetje, parallel aan het beekje langs het Sprenkeleind, konden wij 
vroeger het Krom Weike rechts voor de stroom bereiken. Het straatje liep over de brug dood 
op de percelen van Frans van Gils, Kees van den Hout en de boerderij van het klooster. Op 4 
april 1681 kochten Peter en Wilbort Vingerhoets 'de aanstede met huis met schuur aent 
Sprenkels Eynde'. De zuidgrens werd nu 't Bruchstraetje genoemd. 
In 1830 boerde Cornelis Popelier in het later wit gemaakte boerderijtje. Daar deze hoeve 
vroeger de naam Sprenckels Eynde droeg, vermoed ik dat hier eertijds herberg werd 
gehouden. Dat werd in elk geval zeker gedaan in 1910 in het pand van Noud van Beurden en 
Lies van Ostaden. Op 18 augustus van dat jaar werd in de herberg van de weduwe van Jan van 
Ostade in de Molenstraat door notaris Huijsmans het 'landbouwershuis met stal, schuur, schop 
en tuinen' van Michiel Evers publiek verkocht. Petrus van Hoof uit Middelbeers was de koper 
voor zijn zoon, de timmerman Jan van Hoof uit Diessen. In 1955 kwam ik uit de 
kleuterschool gerend. Plotseling kwam mij een hevig bloedend en krijsend varken tegemoet 
op het tuinpad. Slachter en buurman Wout Vugts had het varken niet goed gestoken. 

 

 
 

In het boerderijtje van familie Vugts in de Molenstraat was vroeger een herberg ingericht 
 

Kloosterboerderij 
Achter de boerderij van het klooster lag vroeger de Grote Heesakker die in 1864 door de 
gezusters Van Wetten werd aangekocht ten behoeve van de bouw van het klooster. Na de 
koop van de boerderij aent Sprenkel Eynd in 1882, legde men een nieuw pad rondom het 



complex van de zusters. Vanuit de Molenstraat kon men via het nieuwe Kerkpaadje vanaf 
Baarschot nu gemakkelijk de kerk bereiken. Anders kon men altijd nog met een omweg via 
'de Grote Straat' naar de kerk. In de tuin van de pastorie bouwde men in 1912 een nieuwe 
school, die uiteindelijk als kleuterschool dienst deed tot en met 1971. Tussen deze lagere 
school van de zusters en de kloosterboerderij werd in de jaren '60 een nieuwe meisjesschool 
gebouwd.  
In 1830 was Hendrik Kramer eigenaar van de boerderij op sectie C nummer 758. Hij had in 
dat jaar ook al de boerderij in bezit, waar later Jan van Hoof zijn huis, winkel en werkplaats 
bouwde. Zijn zoon Jan kocht in 1882, na de boerderij aan het klooster verkocht te hebben, de 
restanten van het Hooghuis met de bijbehorende gronden. In de zomer van 1957 kropen wij 
onder de beukenheg van de boomgaard door. Alleen dáár mochten wij van ons moeder appels 
en peren weghalen. Die zusters hadden toch 'dinges genoeg'! 

 

 
 

Het Kerkpaadje liep tussen de Kloosterboerderij (rechts) en Jantje Kroot door 
 

Jan Kroot en Luus van der Linde 
In 1680 was Niclaes Otten eigenaar van deze hoeve. Een eeuw later bezat de familie Van 
Dommelen de boerderij en bij de erfdeling op 2 maart 1776 werd Adriaan van Dommelen 
voor de helft eigenaar van hof en stal, waarbij hij 'goot, put en oven' met zijn buurman en 
zwager Hendrik Schoormans moest onderhouden. Deze laatste kreeg de paardenstal, de 
schuur en de Seyt Horst ' met het straatje' oost de stroom.  
Onze Adriaan had op de Mierdse heide regelmatig Geertruida Louis aangesproken en verleid 
met schoon schijnende woorden. Ook in de Buskens in de Diessense akkers had Adriaan met 
haar vleesschelijk geconverseerd. Op zaterdag 2 mei 1802 beviel Petronella van de onwettige 
dochter Petronilla in de woning van Paulus Schilders in de Waterstraat. Zijn oudste zoon Jan 
zou, als 10 jarig knechtje bij Wouter van Oirschot, in juli 1796 een flinke blessure op 't hoovd 
met een vleesch wonde oplopen.  
In 1809 boerde Adriaan van Dommelen nog in de hoeve en in 1830 zijn weduwe Ida van 
Rijthoven op sectie C nummer 706. Eind jaren '50 kocht Diessenaar Jantje Kroot, nadat hij 
even in Boxtel geboerd had, de hoeve van Kees en Marie van Gestel. Die bouwden samen 
twee woningen onder een kap tegenover de latere meisjesschool. Jantje Kroot fungeerde in 
1956 in de buurt als 'vee verloskundige'. Als een pas gekalfde koe niet wilde opstaan werd 
Jantje er met zijn hond bij gehaald: de koe vloog overeind.  
 
 



Janus van Gils en Adriana Heuvelmans 
Jan Lambrecht Antonis Moonen trouwde in 1688 met Cathelijne Jansen van Breda, die 
weduwe was van Adriaen Jan Claassen van de Nieuwenhuysen. Ze kregen zes kinderen in de 
hoeve op de hoek van de huidige Molenstraat en de Lombartstraat. Zoon Anthony trouwde 
eerst in 1732 met Maria Philips van Rijthoven en in 1746 met Maria Adriaan Liebregts. In dat 
jaar werden er ook militairen ingekwartierd, zodat het erg waarschijnlijk is dat ook daar 
herberg werd gehouden. Hun zonen Lambert en Adriaan bleven op de hoeve wonen en 
Lambert huwde buurmeisje Antonetta van Dommelen, die geboren was in de latere boerderij 
van Jantje Kroot. Na de dood van Lambert in 1812 huwde Antonetta met Martien Borgers, die 
ook al eigenaar geworden was van de verdwenen hoeve naast Frans Hendrikx, die belast was 
met een jaarlijkse chijns aan de Heer en Abt van Echternach.  
In 1830 had de latere boerderij van Janus van Gils nummer 705 in sectie C en werd bewoond 
door Martien Borgers. Enkele gronden waren: Bleeckacker, Kampke, Spulder Broek, 
Haneleer en Mr. Gijsberths Acker. Dit laatste perceel is genoemd naar de Beekse notaris mr. 
Ghijsbrecht vanden Nieuwenhuysen die in 1650 zelf een hoeve aen het Sprenkel Eynd bezat. 
In 1962 zag ik de eerste televisiebeelden in de grote woonkeuken van Frans en Tina van Gils. 

 

 
 

Tijdens de Franse bezetting in 1746 werden ook in deze herberg soldaten ingekwartierd 
 

Giel Evers en Netje van den Meijdenberg 
In deze onlangs grondig verbouwde woonboerderij ten westen van 'het smalle kerkpaadje' 
woonde in 1663 Jan Willem van Breda en het was afkomstig van Peter Jansen te Turnhout. 
Het werd omschreven als huis, hof en aangelag met haar gronden gelegen aent Sprenckels 
Eynde. In 1667 werd Van Breda gedeeltelijk bezitter van het pand, dat aan de zuidkant 
grensde aan de Gemeyne Straet. In 1670 werd Jan van Breda, weduwnaar van Cathelijne 
Jacob Schijvens, volledig eigenaar van het huis binnen de parochie van Diessen door het 
andere gedeelte te kopen van Hendrik Jan Vingerhoets. Gerrit Jan Willem van Breda 
omschreef zijn bezit in 1682 als 'het Pertoentje met het Stedeken' aent Sprinkels Eynde. 
 



 
 

Netje Evers strooide elke zaterdag 'wit zand' op de vloer van het boerderijtje 
 

In 1762 hadden de kinderen van Lambert Witlox het huis met schuur aan het Sprenkel Eynde 
in bezit. Op 14 oktober verkocht Nicolaas Witlox zijn aandeel in de boerderij aan zijn broer 
Adriaan. Antonetta van Dommelen, gehuwd met Lambert Anthony Moonen, was in 1809 
eigenaresse van het 'huis met bakhuis en hof' aan het Sprinkelseind. In 1830 woonde de 
weduwe Van de Hout in het boerderijtje en het betrof sectie C nummer 713. De gestrooide 
patronen van wit zand uit 1956 op de vloer van de keuken van tante Netje en 'Chiel-oom 
Evers' staan me nog helder voor de geest. 

 

 
 

Wil Hendrikx woont nog steeds in de oude hoeve van Bartholomeus de Kort uit 1660 
 

Frans Hendriksx en Door Corstiaans 
Wil Hendrikx is de enige nu nog oorspronkelijke geboren en getogen bewoner van een oude 
hoeve aan het Sprenkeleynd. Adriaen Gerits pachtte in 1660 de hoeve die in eigendom was 
van Bartholomeus de Kort. Hij beboerde de Breden Acker in 't Schildeke, de Langen Acker, 
den Heijsterman, het Aa Drieske, de Elsacker, de Vloet en een heiveld te Dun. In 1710 
verkochten de zonen van juffrouw Maria Buyx, de weduwe van de rentmeester heer Johan 
Timmermans uit Arendonk de boerderij met een aanstede van zes loopse, aan Adriaan van de 
Nieuwenhuysen. die al huurder was. In 1791 woonde Maria Anthony van Overbeek, de 



weduwe Adriaan van Dommelen, op de hoeve. In december 1739 was Adriaan van 
Dommelen in een sloot neffens den Gemeenen Weg aent Sprenkels End verdronken. De 
chirurchijn had tijdens de visitatie geen quetsuren of wonden connen ondervinden.  
Na de erfdeling in 1802 boerden dochter Petronella van Dommelen en Adriaan de Bruin zeker 
tot in 1830 op het 'huis, stal, schuur, schop en aangelag' aan het Sprinkelseind. Het betrof 
sectie C nr. 668. Net ten oosten stond in 1781 nog een boerderijtje van Adriaan Anthony 
Moonen. Ded boeren Moonen en Van Dommelen moesten 'den oven samen gebruiken en 
onderhouden'. In 1830 was Martien Borgers eigenaar van deze hoeve op sectie C nummer 
675. In 1960 reden wij met paard en kar altijd vanuit de Molenstraat en via de Lombartstraat 
over het erf van Frans Hendrikx, omdat hij ons moest laten wegen: het recht van servituut!  


