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Voorwoord

Wie zich beweegt in een vertrouwde omgeving, herinnert 
zich soms dingen die voorbij zijn: dierbare of pijnlijke 
gebeurtenissen en contacten, daterend van de kindertijd tot 

vorige week, verwerkt en onverwerkt. Elk bekend terrein is een plaats van 
herinnering. Er zijn mensen die daar niet genoeg aan hebben en buiten 
de eigen erva ring willen treden. Hun nieuwsgierigheid wordt gewekt door 
gebeurtenissen van horen zeggen: de boodschappers of media kunnen een 
vergeeld krantenknipsel zijn, een familiegeheim, een vervallen schuur, een 
buurtroddel, een intrigerende glooiing in het landschap. Het zijn vonkjes 
uit het verleden die mogelijk kunnen worden aangeblazen tot lopende 
vuurtjes en, aangekomen bij de juiste persoon of bron, ontbranden tot een 
levendig beeld van gedane zaken.

Jan van Helvoirt is zo iemand die de smeulende resten van zijn directe 
leefomgeving – het kerkdorp Esbeek – wil laten herleven en de vergane 
beelden nieuw leven inblazen. Daar zet hij zijn hele wezen voor in: met 
zijn poten in de archeologische modder, met zijn kop in de archieven en 
met zijn hart bij zijn dorpsgeschiedenis zet hij zijn fantasie aan het werk. 
Want dat vergt het om uit alle snippers overblijfselen uit de grond, het land-
schap en de archieven een herkenbaar, inleefbaar geheel te maken: fantasie. 
De eerste resultaten van archief- en bodemonderzoek zijn niet meer dan 
historisch geroezemoes, geruchten die tot vermoedens kunnen leiden en 
pas met de nodige dosis beredeneerd voorstellingsvermogen een levendig 
beeld opleveren. Want in het verleden waren de mensen hetzelfde als wij: 
sterfelijke schepsels met geluk en tegenslag, met vreugden en angsten, met 
dezelfde gevoelens en verwachtingen als wij. Verder was alles, maar dan 
ook alles anders: zowel de natuur als de cultuur, de levensverwachting, 
de maatschappij, de taal, de arbeid, de kleding, de hygiène, het 
voedingspatroon, de opvoeding, het gezag, de normen en waarden, de 
armoede en de rijkdom. Alles was anders.
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g Twee huiskatten genieten van de schuimende, verse, witte room
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Wie tegels licht, treft een andere wereld aan, waar hij zijn vergrootglas op 
richt. Uitvergroting van details kan tot vertekening leiden, dus moeten er 
meer tegels worden gelicht, tot er een landschap ontstaat met een zekere 
samenhang, dat wij als Alice in Wonderland kunnen betreden. Het is 
de kunst van de historicus uit een menigte details, die thuishoren in een 
veelheid van wetenschappelijke disciplines (geschiedenis, archeologie, recht, 
antropologie, landbouwkunde, economie), het dagelijkse leven van onze 
voorouders zo in beelden weer te geven, dat ze zowel vreemd als eigen zijn, 
dat we de herinnering aan ons eigen (ook nabije) verleden ervaren als een 
cultuurclash. Jan van Helvoirt heeft zijn historische telescoop gericht op een 
enkele boerderij en van de aangetroffen beelden een afspiegeling gemaakt 
van het dagelijkse leven in het hele dorp Esbeek. Zijn retrospectieve 
vergezichten blijven niet beperkt tot een plaatjesalbum, maar vormen een 
samenhang, een reconstructie van het verleden, een through the looking-
glass aangeblazen vonk. En dat is genoeg om het arme dorp Esbeek een 
rijke geschiedenis te geven.

Leo Adriaenssen
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g Esbeek met de Klapstaard op de Topografische Kaart van 1840
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Inleiding

Het huidige kerkdorp Esbeek met zijn subgehuchten heeft een 
prachtig buitengebied, waarin natuur en cultuur steeds meer 
in een aangename afwisseling een harmonieuze uitstraling 

krijgen. Behalve een betere ontsluiting te willen creëren werden tijdens de 
ruilverkaveling eind jaren ‘60 grote delen van het oude cultuurlandschap te 
ondoordacht op de schop genomen waarbij zandpaden, wallen, beekjes en 
zeer oude structuren het moesten ontgelden. De oude schans van ‘Groot 
Esbeek’, pal achter boerderij Hendrixen gelegen en omstreeks 1580 door de 
Esbeekse boeren uit lijfsbehoud opgeworpen, werd weggevaagd.
Ook het dorp zelf was niet in staat om cultuurhistorisch belangrijke 
gebouwen te handhaven en ze om te bouwen tot moderne hedendaagse 
woningen. Gebrek aan historisch inzicht en financiële daadkracht van de 
inwoners en het wanbeheer van onze lokale bestuurders deden prachtige 
gebouwen in Esbeek verdwijnen. Na de brand van herberg Van Raak begon 
het tij te keren. Bernard Hendrixen op het Spaaneind wist noodgedwongen 
de dans te ontspringen. In zijn ogen was de toedeling van gronden niet 
geheel juist geschied en hij keerde de ruilverkaveling en daarmee de totale 
Esbeekse gemeenschap de rug toe. De volgende landinrichting zal de 
authentieke percelen alsnog vlak strijken en onherkenbaar in het geheel 
doen laten opgaan. Gelukkig is de boerderij met voortuin, schuur en erf 
gevrijwaard van de ondergang en door het predikaat Rijksmonument gered. 
Werkgroep Heemkunde Esbeek probeert echter alles in het werk te stellen 
om de hoeve met aanstede inclusief het riviertje en de oude Klapstaard voor 
het nageslacht te bewaren. 
Het boerderijtje heeft vele rampen doorstaan. De storm van 1674, de vele 
militaire inkwartieringen en de talloze eigenaren hebben het bedrijf niet 
kunnen doen verdwijnen. Zelfs het rampjaar 1587, waarin het platteland 
van de Meierij systematisch werd platgebrand en leeggeroofd, wist de hoeve 
te overleven. Zo’n sterk harmonieus geheel verdient het eeuwige leven.

Jan van Helvoirt 
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Uiteindelijk kleur bekennen

Argeloze fietsers die vanuit Esbeek via de Spaaneindsestraat naar 
Hilvarenbeek rijden, stoppen vaak abrupt wanneer hen het aloude 
boerderijtje, links aan de rand van de bossen van de Oranjebond 

en recht tegenover de oude Klapstaard, in het oog valt. Wandelaars blijven 
even staan, ruiters halen de teugels aan, mountainbikers schakelen terug 
en automobilisten minderen vaart: de tijd lijkt hier te hebben stil gestaan.
Vooral in het voorjaar als de kwastige fruitbomen alles in het werk stellen 
om nog eens prachtig in bloei te komen, steekt het ‘gedoentje’ kleurrijk af 
in de overwegend groene omgeving. In een witte winter daarentegen lijkt 
het huisje zo van een vredige kerstkaart te willen stappen. 

g De boerderij bleef eeuwen overeind door een eiken constructie
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De zwarte sterk geteerde schuur met half rieten kap en dofrode Utrechtse 
pannetjes staat al heel lang fier als een echt monument aan de lange inrit 
naar het erf. Jarenlang vond het grijze Belgische trekpaard Max dromerig 
zijn rust op de malse groene hoge dries achter die donkere houten schuur. 
De wit gekalkte ranke houten bloembakken wachten voor de zoveelste keer 
op de rode bloemen. Decennia geleden hebben die in de zomer, tussen het 
huisje met de fletse groene vensters hangend aan turkooise kozijnen en de 
oude boomgaard met weelderige moestuin, voor het eerst post gevat. 
Toch zullen de twee opgelapte groene halve schuurdeuren van de oude 
potstal niet meer gedeeltelijk worden opengezet. Ook het zwarte leien 
reclamebordje met allerlei waren met wit krijt opgetekend heeft veel 
geleden en zijn langste tijd gehad aan het altijd aangeharkte platgelopen 
grijze tuinpad. Het zuinige bleke lichtje zal langzaam uitgaan in het 
donkere vochtige huisje dat totaal geen luxe aan wooncomfort kent en 
weinig witgoed in huis heeft. 
Aan het spaarzame leven en aan het zwart maken is stilaan een einde 
gekomen. We kunnen hooguit nog kleur bekennen. Wat er in de toekomst 
mee zal gaan gebeuren… is koffiedik kijken. Wat er in het verleden zoal 
heeft afgespeeld zullen we hierna zwart op wit weergeven.
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Gigantische storm van 1 augustus 1674

Op de eerste augustus van 1674 was er nochtans weinig rust te 
bekennen: ’s avonds rond acht uur ontstond er bijna in geheel 
Nederland een gruwelijk onweer met donder, bliksem, storm, 

hagel en slagregens.1 De storm trok van zuid naar noord: via Parijs, Brussel, 
de zuidelijke Nederlanden en Utrecht werd Texel bereikt. Verscheidene 
schepen zonken daar. In Amsterdam werden meer dan twintig zaagmolens 
en zes korenmolens op de wallen omver geblazen. Vele spitsen van 
kerktorens werden vernield.
De stad Utrecht werd zeer zwaar getroffen. Behalve de torens van vijf 
kerken werd het complete middenschip van de grote Domkerk totaal 
verwoest. Alleen koor en toren bleven overeind. Op het huidige Domplein 
ziet men in het plaveisel nu nog de plekken van de vroegere pilaren.

Ook Hilvarenbeek kende zijn schade. De reeds lang verdwenen Heimolen, 
van outs geheten de Doornberchse (‘doorn’ = zandrug) molen ofte wel de 
Heymolen, moest het die avond ook ontgelden: een cooren wintmoolen 
inden soomer lestleden door eenen extraordinairen storm omgewaeyt.2 Het 
is ook goed mogelijk dat de voorloper van onze mooie lindeboom op het 
marktveld als gevolg van die storm is geplant. Immers: de plantdatum 1676 
is verdraaid kort na die storm!
Maar ook in Esbeek zou de storm zijn tol heffen. Onze boerderij op het 
Spaaneind, die we vanaf nu boerderij Hendrixen zullen noemen, was in 
1674 in eigendom van Dielis Claes Bruers en die verpachtte ze aan Crijn 
Peter Smolders.3 Zijn vrouw heette Treyntje Wouters. Dit is ook nog de 
naam van een perceel aan de Spaaneindsestraat. Het is het perceel waar nu 
de stal van Veron op staat, ten westen van de Mik. 
Op 18 december van dat jaar stapten schepen Matheus Stalpaerts en Peter 

1  J. Buisman. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4. blz. 672
2  R.A.H. Hilvarenbeek R 67; f 350, 6-2-1675
3  R.A.H. Hilvarenbeek R 170; f 171-172 (tussenblad)
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Sebregts naar Esbeek om getuigen te zijn van de geleden stormschade. 
Sebregts had geklaagd onder andere ‘niet te kunnen bakken’. De nieuwe 
huurder had Bruers al verschillende keren gemaand en verzocht om ’t geene 
wederom te maecken ende te repareeren, dat hij daer niet coste woonen! De 
schepen noteerde de volgende schade:
-   gehele achterhuys vant woonhuys bestaen hebbende in twee gebonten geheel 

omverre ende wegh;
- item de muure ter syden vande hoochkamer omverre gevallen;
-   liggende ook deselve hoochkamer boven geheel open ende dackloos oversulcx 

deselve geensints can weeder gebruycken. 
Tot slot waren de muren van de bakoven omgevallen en was het dak 
gewoon verdwenen. Begrijpelijk dat de huurder zich beklaagde bij eigenaar 
Bruers, die steeds maar weigerde de schade te herstellen. In 1671 waren 
huurder en eigenaar het samen nog wel goed eens geweest. Maar op die 
samenwerking hadden de Beekse schepenen, overigens vele jaren later, 
commentaar!
In dat jaar hadden de twee Esbekenaren het Hooghbochtje in de Rijselbraeck 
afgevlaght. Zij hadden vervolgens d’aerde wegh gevoert. Tot slot hadden 
eigenaar en pachter samen alsdoen het sant omgeploeght ende daer naer ’t 
selve alsoo laeten leggen.4 Dit was een van de omstreden percelen waarover 
hij vele jaren processen voerde in verband met de erfpachtheffing op zijn 
aandeel in de oude hoeve van de Clapstert. Hoewel hij geen gelijk had, 
won hij toch van de eiser, omdat die de bewijsstukken niet meer kon 
overleggen. Wellicht was Smolders in 1663 pachter geworden van boerderij 
Hendrixen. Op 4 juni van dat jaar verhuurde Dielis Niclaessen Bruers stede 
Spaendoncks Eynde. Het bestond uit: huizing, hoeving, boomgaard, schop 
en schuur. De pachter moest opbrengen: f 40.0.0, 1 mud drie vierendeel 
koren Bossche maat en 100 stenen dakstro.5 

Pannendaken kwamen in de zestiende en zeventiende eeuw al helemaal niet 
voor in Esbeek. De grote Tulderhoeve uit omstreeks 1660 was hierin een 
uitzondering. In die tijd werden de daken van de boerderijtjes niet gedekt 
met riet maar met uitgedorsen stro. Dat waren bussels rogge waaraan de 
aren nog vast zaten en waarvan het graan was uitgedorsen. Regelmatig 
moest deze dakbedekking worden gerepareerd. Op de nok kwamen rossen 
of ‘russen’ voor de afdichting.

4  R.A.H. Hilvarenbeek R 207; 29 april 1693
5  R.A.H. Hilvarenbeek R 112;  4 juni 1663
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‘Clapstert’ oude naam ‘Spaandonck’

De tegenwoordige straatnaam ‘Spaaneindsestraat’ is afgeleid van 
het aloude ‘Spaaneind’, zoals het in de volksmond nog vaak 
wordt aangeduid. Vanaf eind veertiende eeuw komen we namen 

tegen als: Spanis Eynde, Spanendonckx Eynd, Spaniseind. Meestal is de 
benaming van gronden of boerderijen: ter plaatse opt Spaendoncx Eynde. 
Een enkele keer komen we de naam Nieuw Eynt tegen. Het betreft een 
dorpsuitbreiding van de late Middeleeuwen aan de rand van de heide. Iets 
ten oosten van dat gebied is de oude nederzetting uit de volle Middeleeuwen 
vanaf 1992 fragmentarisch blootgelegd. In 2004 tekenden archeologen 
huisplattegronden vanaf de tiende eeuw in.

g De Spaaneindsestraat komende vanaf Esbeek
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Heel vaak is zo’n oude naam ook afgeleid van en gerelateerd aan de 
bodemomstandigheden ter plaatse. Doch dit is hier zeker niet het geval. 
De naam komt van elders en is door een bepaalde familie met die 
naam meegekomen en overgegeven aan dit gebiedje. Ook lag er nog de 
boerderij hof ten Eynde. Een combinatie van familienaam ‘Spaendonck’ en 
boerderijnaam ‘ten Eynde’ maakte: Spaaneind!
In 1395 kreeg Henric van der Spaendonck de grote hoeve van de Clapstert 
voor 12 mud rogge in erfpacht. Die hoeve lag op de oostrand van de 
huidige camping Spaendershorst gelegen aan een klein beekje en was 
vroeger bereikbaar via het Klapstaartstraatje. Op die plaats ligt nu exact 
een grote nieuwe afwateringssloot uit de periode van de ruilverkaveling. 
De Klapstaard is de oude ‘plaatse’ of centrum van het buurtschap voordat 
het Spaaneind werd genoemd. Henric was gehuwd met Elisabeth en had 
zes kinderen die de nalatenschap in Esbeek deelden in 1434: Willem, Jan, 
Steven, Yda, Ermgaert en Lysbeth. 
Alle kinderen bleven in Esbeek of naaste omgeving wonen. Alleen de 
tweede zoon Jan ging terug naar de geboortegrond van de familie: 
Moergestel! Eigenlijk woonden zij op de grens van Moergestel en Haghorst. 
Om precies te zijn: tussen Driehuizen en de huidige Floraweg. Daar lag 
de verbinding (Hertgangseweg Weg overgaand in Heizensche Dijk) met 
de Broeksie via de oude Amervoirt of Houtvoirt. Let op: er was ook een 
Moergestels Haghorst! Daar ook lag de aloude Spaendonck.

g De Spaaneindsestraat komende vanaf Hilvarenbeek
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Spaendonck: over turf in Moergestel

De oostkant van de weg bestaat nu nog uit hoge vruchtbare 
graslanden (weilanden), terwijl de westkant erg laag gelegen is. 
Vroeger waren het moer- en turfvelden die bijna om de ‘donk’ 

(zandige verhoging in een moerassige omgeving) heen lagen. Dwars er 
doorheen liep de ‘Oude Stroom’, de oorsprong van de Rosep. De echte 
oorsprong ligt op de Hoge Haghorst in de Hole Reyt (‘hool’ verwijst naar 
turfgraverij en moerputten). Hertogin Johanna van Brabant gaf op 13 juni 
1392 aan Hendrik van de Lek de vrijheid om woeste gronden uit te geven 
en volop te ‘moeren’. Toen werd het Gestele ook Moergestel! 
Het element ‘spaen’, komt van ‘span’ of, zoals de uitspraak ter plaatse nog 
is: ‘spon’. Dat betekent: kleinste en hardste soort van baggerturf. Treffende 
Nederlandse plaatsnamen zijn bijvoorbeeld: Spannum en Spanbroek. De 
Spaanrijt is een uitgeturfd gebied ten westen van de Weebosch. Het Groot 

g Aan de voet van de bomenrij begon het middeleeuwse Spaendonck
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Ziekengasthuis van Den Bosch had juist over de grens met Moergestel ook 
belendende bezittingen: die Spaendonck en die Molenhorst. In die buurt is 
ook het toponiem die Biest bekend. Lysbeth, dochter van reeds genoemde 
Jan van der Spaendonck, had ter plaatse een wei aen die Biest. Wellicht 
moeten we ook hier de oude Moergestelse windmolen plaatsen, die in 
verband met Willem Block in 1450 genoemd wordt: een rente ex molendino 
venti sito in dictam parochiam ad locum dictum die Byest. Enkele jaren later 
werd diezelfde Block uiterst correct genoemd: voormalige eigenaar van een 
windmolen te Moergestel! De molen was immers omstreeks 1460 verhuisd 
naar het Beekse Slipbroek. De volgende plaats was de bekende zandwal 
aan de weg naar Gorp: Dorenkensberch. En daar waaide, gelijktijdig met 
boerderij Hendrixen, de molen om tijdens de extraordinaren storm in 1674, 
zoals we reeds aangaven!

Tot slot had de Armenhoeve op de Biest in 1466 grond in Moergestel liggen 
ter stede geheiten after die Loevenne byden wyntmolen. Het element ‘loeven’ 
kan duiden op het stapelen en opslaan van de gewonnen turf. De oudst 
bekende eigenaren van het gebiedje waren leden van de familie Van Gestel. 
In 1280 gaf Jan van Gestel reeds de windmolen van Moergestel in erfpacht 
uit. Ook was hij tiendheffer over de noordelijke helft van Moergestel plus 
het gebied ‘Spaendonck’.

g De cirkel geeft de oude Spaendonck ten noorden van de Haghorst weer
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Muur deelt ‘den herd’ in tweeën

Het kenmerkende van het boerderijtje aan het Esbeekse Spaaneind 
is het feit dat er de laatste decennia, misschien wel sinds 1674,  
weinig aan veranderd is. Het enige dat de laatste bewoonster, 

Anna Hendrixen, zich kon herinneren was de gedeeltelijke vervanging van 
de oostgevel, die er bijna was uitgevallen. Maar dat was al kort na hun 
komst in 1914 en zij had het dus ook ‘van horen zeggen’. Bovendien had 
haar vader kort na zijn intrek een muur door ‘den herd’ getrokken en er 
een bestaande uitgebroken. Zodoende ontstonden het huidige keukentje en 
de kleine voorkamer. De muur werd haaks op de lange schouw geplaatst, 
zodat de ene helft van de schouw zich in de keuken en de andere helft in 
de kamer bevindt.

g Gerrit haalt ‘gruun’ op de Hoogh aan de Esbeekseweg
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Die kamer, met naast de schouw 
een bedstee, was vroeger de 
herberg. Via een lage deur komen 
we in de kamer met links de 
kelder en daarboven de opkamer. 
Het voordeurtje is ook niet vaak 
open geweest. Kenmerkend is 
ook de lage voorgevel die in alle 
opzichten erg gebogen op haar 
fundamenten staat. Het heeft zelfs 
een ‘middeleeuwse bootvorm’!
De wanden hebben nooit een 
dragende functie gehad. Vijf zware 
eiken gebinten houden de boerderij 
al eeuwenlang fier overeind. Vroeger 
zat er in de muur tussen woon- en 
stalgedeelte een grote opening. De 
sopketel die boven het open vuur 
hing kon via de haalboom door dat 

gat naar de potstal gedraaid worden. Bernard Hendrixen heeft dat gat in 
1914 dichtgemaakt en er een raampje in gezet. De mooie blauwe en rode 
tegels die hij toen ook op de lemen vloer legde, liggen er nog puntgaaf 
bij. In de kamer, aan de oostkant met de vernieuwde gevel, brak hij twee 
bedsteden uit en maakte er twee kleine kamertjes.
Ook vele percelen grond horen nog onveranderd bij de boerderij. Het 
mooiste voorbeeld is wel het stukje akkerland het Hoogh geheten, gelegen 
inde Cleyn Acker tot Esbeeck. Het lag oost enen gemenen akkerweg. Daarmee 
werd de huidige weg richting Lage Mierde bedoeld. Claes Bruers had het in 
1602 geërfd uit de nalatenschap van zijn schoonvader Henrick Peter Claes, 
net als het Schransveldeke.
Op 26 februari 1607 verkocht Claes zoon van wijlen Peter Bruers, als man 
ende momboir van Marie saliger wijlen Hendrik Peter Claessen de Jonge, dat 
perceeltje akkerland echter weer.6 Ook op de kadastrale kaart van 1828 
heeft het nog dezelfde grootte en vorm, met het typische uithoekje, als nu. 
Het Schransveldeke is met de ruilverkaveling helaas verdwenen. ’t Hoogh 
hoort sinds lange tijd wederom bij boerderij Hendrixen, maar ook dat zal 
bij de komende landinrichting voorgoed verdwijnen.

g Marie zet traditiegetrouw in het 
vroege voorjaar de tuinbonen

6  R.A.H. Hilvarenbeek  R 38; f 67v. 26-2-1607
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Oude naam is ‘Soenkens Hoeve’

Claes Peter Bruers was op 7 mei 1596 gehuwd met Maeyken Hendrik 
Peter Claes. Zij was een dochter van Henrick Peter Claes de jonge, 
geboren rond 1530 te Esbeek en van Cornelia Jasper Wijten alias 

Bauwmans. Schoonvader Henrick Peter Claes woonde met zijn gezin van 
vijf kinderen op het Spaaneind. Zoon Claes had een boerderij naast de 
Klapstaard en een tweede hoeve aldaar met een wouwer. Dochter Jenneke 
bezat een hoeve aan het Spaaneind ter grootte van ongeveer tien loopsen. 
Toen zij kinderloos stierf erfde neef Gysbert de hoeve. Het was huis en erf 
‘de halve Scheenkens hoeve’, wellicht de Soenkens hoeve van zijn grootvader 
Peter Claes Gerits. Toen Gysbert stierf ging de boerderij naar Dielis en 
Peter Claes Bruers.

Peter Claes Gerits woonde met zijn vrouw Margriet Peters van der Mispelen 
en hun zes kinderen op het Spaaneind op de reeds genoemde Soenkens 
hoeve. De jongste dochter was getrouwd met Willem Wouter Noykens en 
zij boerden op de Klapstaard. De oudste zoon Claes Peter Claes van Esbeke 
was getrouwd met Jenneken Henrix de Gruyter en beboerde de Esbeekse 
Craenmeer. De tweede jongste zoon Henrick Peter Claes bezat de Soenkens 
hoeve en gaf die via vererving door aan zijn kleinzoon: Dielis Claes Bruers.
De vader van Peter Claes Gerits was de Esbeekse olieslager Claes Jan Gerit 
Melis Zybben die omstreeks 1480 aldaar werd geboren. Zijn moeder was 
Mary Peter Jan Peter Lyskens die ook omtrent die tijd in Esbeek werd 
geboren. Tot nog toe is deze Claes Jan Zybben zeker een vroege eigenaar 
van de latere boerderij Hendrixen.

Zijn grootvader was Jan Gerit Melys zoon Zybben die getrouwd was met de 
Esbeekse Elysabeth Henricx van Spreuwel. Zij woonden opt Hoghe Eynde 
in een boerderij waaraan een slagmolen gekoppeld was. In 1475 verkocht 
Elysabeth een rente hieruit. Zij had die slagmolen van haar vader Henrick 
geërfd die in 1464 van Philips de Goede octrooi (vergunning) kreeg. De 
twee zonen van Claes Jan Gerit Zybben trouwden met twee dochters, 
Heylwich en Aleyt geheten, van Aleyt Henrick van Spreeuwel en Peter van 
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den Mispel. Hij woonde in Esbeek en bezat daar een wouwer. Bovendien 
was hij ‘buitenpoorter’ van Leuven, zodat hij voerman of marskramer 
geweest zal zijn!

g Marie ziet Gerrit in de verte thuiskomen en spit weer gestaag verder
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g De dikke lindeboom op het Spaaneind heeft een verjonging ondergaan
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g  Johannes Bruurs, nazaat van Dielis Claes Bruers, met vrouw Martha
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Relatie oud Esbeeks goed: Horenpoel?

Deze Aleyt Henrick Diercx van Spreuwel was eerder gehuwd geweest 
met Peter van Tuldel; zij bezaten rond 1499 de Soenkenshoeve. Een 
nog ouder cijnsboek geeft Jan Henricx Block als eigenaar aan. De 

tot nog toe oudst bekende eigenaar van de Soenkenshoeve is Jan van den 
Horenpoel.
De familie Van den Horenpoel was een oud aanzienlijk geslacht uit 
Esbeek. In de veertiende eeuw stichtte Heylwigis van Hoerpoel, begijn te 
Herenthals, mede voor haar vader en voor jonkvrouw Enghelbergis van 
Horenpoel, jaargetijden in de abdij van Averbode uit onderpanden te Herk. 
In 1310 wordt verordend dat de Beekse deken van het kapittel ieder jaar 

g Een kijkje achter op het erf van boerderij Hendrixen

7  Mededeling Leo Adriaenssen per e-mail; d.d. 27-10-2004
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een aantal tienden krijgt met bovendien twee mudden gerst in Horenpoel. In 
1339 wordt in de H. Geesttafel van Beek ook een zekere Godefridus dictus 
de Horenpoel vermeld.
In 1340 was Katharina van Horenpoel cijnsplichtig aan de hertog uit 
onderpanden in de Mierden. In dat oudste cijnsboek van 1340 wordt 
ook Henricus van den Hoerpoel genoemd. Hij is 2 denieren paaiment en 
6 oude denieren schuldig, die worden betaald door Henric Gherits van 
Esbeke. In 1413 was Aleydis Jans van den Hoerpoel getrouwd met Henrick 
die Lepper.
Aernt Henricx Block verkocht op 4 juli 1454 een zesde deel van een 
cijns van 36 oude groten, die haar was aangekomen van Engelberen van 
Horenpoel van Esbeke. En deze had die verkregen van Elisabeth Weyns 
van Weelde.7

Dat de Soenkenshoeve de voorloper is van boerderij Hendrixen is bewezen. 
Dat deze lage zeer vruchtbare plaats bebouwd is na het verlaten van de 
tiende tot en met de twaalfde eeuwse boerderijen van onze opgraving uit 
2004 is zeker. Dat dat gebeurde middels hoeve tguet ten Hoerpoel is een 
redelijke hypothese.
Het eerste element van het toponiem Horepoel is ‘hore’. Het betekent 
lage modderige bodem. Het is een van de oudst bekende benamingen in 
Hilvarenbeek voor een boerderij of hoeve.

g Anna tapt water uit het kraantje aan de achtergevel op de ‘binnenkant’ 
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Voorouders Dielis Claes Bruers

Op 30 mei 1576 vond er een erfscheiding plaats op het Spaaneind: 
huysinge ende hovinge metten erff voorschreven als sy sijden. De 
vader van Claes Bruers, Peter Willem Bruers de Jonge, erfde nu 

de boerderij waar later ‘de Bruursen’ aan de Spaaneindsestraat woonden.8 
Zijn zonen Dielis en Peter voegden via vererving boerderij Hendrixen rond 
1650 aan hun bezit toe. De moeder van Claes Bruers was: Neelken Claes 
Henricx van Spreeuwel. Zij woonden in een boerderij by de Mostaert. Claes 
Peter Bruers kreeg zeven kinderen. Behalve Dielis Claes, waren dat: Petrus, 
Henricus, Cornelia, Joannes, Maria en Wilhelmus.

De naam Bruers kan iets te maken hebben met ons woord ‘broer’, hetgeen 
de dialectische uitspraak ook doet vermoeden. In de Middeleeuwen heette 
de familie Bruers Die Brueder. De naam Bruur(s), Bruer(s) of Breur(s) 
kan ook afkomstig zijn van Bruière. Dat betekent: heide. Een derde 
mogelijkheid is een afleiding van bruel, bruer of briel. In de voormalige 
zuidelijke Nederlanden betekent het ‘onbebouwd braakliggend pleintje, 
weide of dries’. De grootvader van Claes, Willem Jan Bruers alias Otten, 
gehuwd met Beatrijs Dirck Ghenen, had zes kinderen. De stamvader was: 
Jan Jan Bruers alias Otten die rond 1500 in Beek werd geboren. Hij huwde 
Yken Jan Martens.

1. Jan Jan Bruers alias Otten x Yken Marten Jan Martens
 Uit dit huwelijk:
 1. Willem Jan Bruers
 2. Jan die Joncxste zoon Jans

2. 1.  Willem Jan Bruers (geboren rond 1530) x Beatrijs Dirck Peter, 
dochter van Dirck Peter Gheenen

8  R.A.H. Hilvarenbeek  R 29; f 168v. 30-5-1576
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  Uit dit huwelijk:
  1. Peter
  2. Cathelijn
  3. Henricus
  4. Oth
  5. Jan
  6. Petrus

 2.  Jan die Joncxste zoon Jans Bruers (geboren rond 1540, voerman 
en overleden na 1584) x Dinghen Claes Wuestenborchs (geboren 
rond 1540 in Moergestel en overleden voor 1584).

  Uit dit huwelijk:
  1. Oth
  2. Jenneken
  3. Mary
  4. Iken

3. 1. Peter Willem Jan Bruers, overleden na 1563.

 2.  Cathelijn Willem Bruers, geboren rond 1560 x Peter Bacx, 
geboren rond 1550.

   Uit dit huwelijk:
   1. Pauwels Peter Damen
 
 3. Henricus Willem Bruers, geboren rond 1560.

 4. Oth Willem Bruers, geboren rond 1560, overleden na 1581.

 5.  Jan Willem Bruers alias Otten, geboren rond 1560 x Margriet  
Gerit Bartholomeus Stynen.

  6.  Petrus Willem Jan de Jonge Bruers x Neeltken Claes Hendrickxss 
van Spreeuwel.

  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolaes Petruszn Willem Bruers
  2. Maria Petrusdr Willem Bruers 
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4.   Nicolaes (Claes) Peter Willem Bruers x (7 mei 1596) Maeyken  
Henrick Peter Claes. 

 Uit dit huwelijk:
 1. Petrus 
 2. Henricus
 3. Cornelia 
 4. Joannes
 5. Maria
 6. Wilhelmus
 7. Egidius (Dielis)

5. 1. Petrus Nicolaus Petrusz Bruers, gedoopt op 27 augustus 1597.

 2.  Henricus Nicolaus Petrusz Bruers, gedoopt op 17 januari 1598.

 3.  Cornelia Nicolaus Petrusz Bruers, gedoopt op 13 augustus  
1602.

 4.  Joannes Nicolaus Petrusz Bruers, gedoopt op 6 september 1604.

 5. Maria Nicolaus Petrusz Bruers, gedoopt op 6 september 1606.

 6.  Wilhelmus Nicolaus Petrusz Bruers, gedoopt op 16 oktober 
1607.

 7.  Egidius (Dielis) Nicolaus Petrusz Bruers x Barbara (Berbel) Jan 
Henricus Bruers. 

  Uit dit huwelijk:
  1. Niclaes Dielis Bruers
  2. Jenneken Dielis Bruers
  3. Maria Egidiusdr Bruers
  4. Petrus Egidiuszn Bruers
  5. Henricus Egidiuszn Bruers
  6. Maria Egidiusdr Bruers
  7. Elizabetha Egidiusdr Bruers
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g Anna melkt harmonieus met veel routine de roodbonte koe
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Dielis Bruers bezit twee boerderijen

Uit het verpondingsboek van 1656 blijkt dat de rijke boer Dielis 
twee boerderijen had en veel percelen grond. Boerderij Hendrixen 
had hij verhuurd aan onder andere Crijn Peter Smolders, terwijl 

hij zelf in de andere boerderij woonde met zijn vrouw Berbel Jan Bruers. 
Zij werd op 4 december 1618 gedoopt als dochter van Jan Henrick Janss 
Bruers en Lysbeth Noykens. Zij hadden een boerderij in Esbeek aan de 
Mostert. Dielis, gedoopt op dinsdag 4 december 1618 als zoon van Claes 
Peter Bruers, was schepen in de bank van Hilvarenbeek. In 1665 werd zijn 
vermogen geschat op 2900 gulden. Daarmee was hij de op drie na rijkste 
Bekenaar en veruit de rijkste Esbekenaar. De volgende percelen hoorden 
bij boerderij Hendrixen:
-  d’aenstede mette plaetse daer thuys opstaet ende driesch, groot 11 loopse
- het Landt, groot 1 loopse 16 roeyen;
- de Boicht daeraen;
- den Dooracker;
- noch eenen Acker, met grachten en canten;
- het Nieuw Erff achter de schuer, groot 1 loopse 35 roeyen;
- het ander Drieschken, groot 1 loopse;
- het Landt in Dirck Laureys Stede;
- het Drieschken aen Heyligers Stede;
- Maykens Acker;
- het Hoogh Buchtje inde Rijselbraeck.
Bij de tweede ‘Boerderij Bruurs’ behoorden in 1656 de volgende percelen:
- groese mette plaetse daer thuys opstaet;
- den Bempt int Grootbroeck;
- het Nieuw Erff;
- de Groese;
- het Landt aende Hondsbos;
- het Nieuw Erff van Dirk Laureys Stede;
- Mijs van Oerle Heyvelt;9

- den Bempt inde Luyensvoort;
- het Nieuw Velt daeraen.
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Op 30 januari 1676 verklaarde Dielis (Aegidius) dat hij te Esbeek aan 
de ‘vroent’ een erfstede bezat: huysinge, hovinge, boomgaert ende groote 
landerijen ende weye daer toe behorende, werdich synde omtrent vijff ende 
twintich hondert gulden.10

Toch zouden Dielis en Berbel niet erg florissant boeren. Bij hun erfscheiding 
in 1697 bleek hoe zwaar de boedel inmiddels was belast: de erfgenamen 
hadden een totale som van 2250 gulden af te lossen.

Op 5 november 1677, Dielis Claes was inmiddels weduwnaar geworden, 
stond hij samen met zijn zoon Niclaes, namens zijn broers Peter en Hendrik, 
en met zijn schoonzoon Jacob Gerrit Beersmans voor de Beekse schepenen. 
Voor een periode van zes jaar werd zijn boerderij, waarin hij ook woonde 
verhuurd aan Beersmans, de man van zijn dochter Jenneke. De pachtprijs 
bedroeg 25 gulden. Doch een maand later verhuurde Beersmans boerderij 
Bruurs aan zijn zwager Niclaes. Die moest zijn vader Dielis onderhouden 
in mondcosten ende huysfestinge geven soo in vuer ende light ende de stove 
inden heert soo verre sieck als gesont alles gedurende de termijn van zes jaren. 
Bovendien kreeg Niclaes alle meubele goederen; hij moest dan wel alle 
schulden daarover betalen! De oudedagsvoorziening was geregeld.

g Gerrit verlost Max van de haam 

9  R.A.H. Hilvarenbeek  R170; f 281. 5-11-1677
10  R.A.H. Hilvarenbeek  N 782; 30-1-1676
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Tak door moord en ziekte uitgestorven

Niet alle Bruersen waren zo kapitaalkrachtig begonnen. Hendrik 
Hendrik Bruers boerde in 1567 op het Hoogeind in Esbeek. Zijn 
zoon was Willem Hendrik Bruers. Zijn bijnaam was Volders. 

Blijkens het verpondingsboek van 1656 was hij toch een redelijke boer, 
die ruim 26 gulden belasting moest betalen voor de volgende percelen: 
Straetacker, acker inde Cleynacker, Bremhorsten, Calverrijth, Notulwey, 
Leemputten, Notulbeemdeke, Larenwey, Elsackerken, Cruysberch. Zijn 
boerderij was gelegen op de Broeksie.
In mei 1668 werd zijn zoon Jan vermoord door Dielis Claesen Janssen alias 
Maij Meijskens soon uit Hilvarenbeek. Hij kwam echter voor de Bossche 
schepenen niet opdagen en een plakkaat werd vanaf de eerste juni op de 
kerkdeur van Beek bevestigd. De aanklacht was dat hij binnen de vrijheyt 

11  R.A.H. Hilvarenbeek  R 114; f 196v, 24-3-1671

g Marie blijft maar spitten
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van hilvarenbeeck seer moordadichlijck ende verradelijck heeft gesteecken Jan 
Willem Henrick Bruers oock jongman tot hilvarenbeeck.
Hij had deselve soodanich geraeckt ende gequetst dat den voorschreven Jan Bruers 
vande selve wonde is overleden. Nadat men het lichaam geopend had zag men 
dat de steek tussen de vierde en vijfde rib van onderen was binnengegaan. 
Daardoor was vooral de lever geraakt. Bovendien was de membrana vande 
galle daerdoor gequetst, die daardoor geheel was leeggelopen.
In maart 1671 werden de onroerende goederen van vader Willem in het 
openbaar verkocht: een emmer, een swingh met een ploeg, een saech, gaeffel 
en spaey, een sight, een haergetouw, ijserwerck, een bijll, een schaelboom met 
olyvaetje, een tobbeke met ijserwerck, een schoep met een rieck, een seys, een 
saeycorf, een dissel met een bijl, een timmerkistje, een slijpsteen, een crabbe, een 
stoel, een troch, een stand, een creuge, een snijback, de hoochcarre, de eertcarre, 
een swart calff, een swarte coey, het peert, vier schapen, een hantketel.11

In 1672 werd de achtergelaten en ontruimde boerderij verkocht aan Jan 
Michiel Princen. In augustus 1688 stierf onze arme Willem Hendrik Bruers 
‘insolvent’. Zijn goederen waren reeds ten behoeve van zijn crediteuren 
verkocht. Hij had nog slechts een dochter. En die was tot overmaat van 
ramp melaats: laseris ende dientengevolge met de clep haer aelmoesen dagelijcx 
gaet versamelen. De klepdoos was de collectebus en de klep waarschuwde 
voor het besmettingsgevaar. Hilvarenbeek had wel een ‘laserije’, een 
melaatsenhuisje. Het stond aan de dijk naar Rovert. 
Door ziekte en moord zou dus een tak van de familie Bruers alias Volders 
uitsterven. ‘Vollen’ is het vervilten van wollen lakens. Meestal gebeurde dat 
op een volmolen. De watermolen van Rovert had een volrad aangebouwd.
In 1728 zou er overigens nog een Willem Bruers in Esbeek in de problemen 
komen. Enkele naburen getuigden dat Willem Bruers met vrouw en twee 
kleine kinderen onbequaam was om de cost te comen gewinnen. Er waren 
bij hem enkele paarden gestorven waarmee hij brood op de plank moest 
zien te krijgen. Nu had hij niets meer dan zijn handen om zware arbeid 
te kunnen verrichten. Bovendien was hij geen man die verveelt heeft soo by 
dage als by nachte.12 Daarom kwam hij in aanmerking voor steun vanuit 
de armenzorg: Tafel van de Heilige Geest. Ook Jan Peter Jan Bruers 
boerde niet zo goed. In de Groenstraat had hij een boerderij die verkocht 
zou worden ten behoeve van zijn crediteuren. Ook de landerijen te weten 
den Boomgaert, de Leemputten, groese in de Broecxie en het Hemelrijck inde 
Cockoven werden op 13 november 1686 in het openbaar verkocht.13

12  R.A.H. Hilvarenbeek  R 209; f 230, 13-3-1728
13  A.H. Hilvarenbeek  R 117; f 256v
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Schild boerderij in 1681 repareren

Op 24 februari 1681 werd boerderij Bruurs door Niclaes en Hendrik 
(twee zonen van Dielis) verhuurd aan Peeter Claes Gerrit Noijens 
voor zes jaar. Hij betaalde: f 7,-, 11 lopen rogge en 40 stenen 

recht dekstro. De beemd het Schransveldeke werd apart genoemd. De 
boerderij werd omschreven als: eene steede gelegen te Esbeecq soo huysinghe, 
hoff, boomgaert met aengelaege. Ook werd beschreven dat het huis goed 
moest worden onderhouden in weeghten, wanden, plaet en vogelrossen.14 Op 
3 december 1683 werd echter Ansem Bastiaen van Hoof al huurder.
Bovengenoemde zoon Hendrik verhuurde enkele dagen later, 27 februari 
1681, boerderij Hendrixen aan Matheus Jacobs van Trier: eene steede onder 
Esbeecq ter plaetse geheeten aent Spaendoncx Eijnde; huysinge, aengelaegen, 
hoff ende boomgaert ende erffenisse daeraen gelegen. Hij was gehuwd met 
Thoontjen Jan Aerts Lombaerts, die geboren was in een boerderij aan 
de Mostaard, waar in 1920 het Postkantoor van Esbeek werd gebouwd. 
Hun zoon Paulus werd in 1707 ‘bede- en kommerzetter’ en volgde daarbij 
Anthonie Willem van Spaendonck op. Zijn taak was om de verschillende 
belastingen in Esbeek eerlijk, naar vermogen en draagkracht, om te slaan 
onder de naburen.

De pachttermijn was acht jaar. Na vier jaar mocht wel weer opgezegd 
worden, maar men moest dat wel een half jaar vooraf kenbaar maken.15 
Bovendien werden nog een aantal overeenkomsten gesloten. De pachter 
moest voor eigen kosten het volgende in orde maken:
- een schilt opt huys opmaecken ende dicht leveren;
- latten ende nagelen leveren;
- 100 steen reght strooy leveren;̀
-  voort begin vande oighst eerstkomende de schuer repareren ende dicht 

leveren.

14  R.A.H. Hilvarenbeek R 171; f 61v, 24-2-1681
15  R.A.H. Hilvarenbeek R 171; f 63v, 27-2-1681



39

Ook moest de pachter het laatste jaar het land bemesten ende labeuren. 
De sloten dienden goed geveegd te worden, zonder de houtopstand met 
eenighe scherpe getouwen te mogen quetsen. Bij het verlaten van de boerderij 
mocht hij geen mest ofte vetticheyt afvoeren. Alleen werd hem toegestaan 
drie karren rouw mest mee te nemen. Aldus opgemaakt door de bekende 
Beekse schepen Thielman Lemnius. 

Op 21 november 1684 was Jan Adriaen Peters de nieuwe huurder: de 
huysinge mette Coolhoff.16 Daarvoor, vanaf 1683, had Cornelis Adriaen 
Schilders de boerderij nog even gepacht.17

g  Met geriefhout kun je altijd weer de grootste schade herstellen

16  R.A.H. Hilvarenbeek R 171; f 218, 21-11-1684
17  R.A.H. Hilvarenbeek R 171; 10 maart 1683



40

Familie Schilders bewoont hoeve

Cornelis Schilders zou het bijna twee jaar volhouden op de 
huurboerderij. Hij was geboren op 25 november 1645 en in Beek 
getrouwd met Engel Michiel Wouters alias Princen. Zijn vrouw 

was een dochter van Michiel Wouters Andries Schellekens en van Maeyken 
Jan Michiel Pasmans alias Maeyken Michiel Claess, die in Esbeek boerden. 
Cornelis was het jongste kind uit een gezin van zes. Vader Adriaen, gedoopt 
in Diessen op 19 september 1603, was getrouwd met Anneken Diercx 
van den Berge. Als kind had zij al op het Spaaneind gewoond: ter plaetsen 
genoempt Spaendoncxeynde, aldaer buyten aenden heycant noirtwaert. In 1648 
kocht zij samen met haar man Adriaen het kindsdeel: tusschen (=naast) 
weduwe Niclaes Peter Bruers oist en de kinderen Henrick Henrick Peters west.18

Het gezin Schilders, waarin Cornelis opgroeide, had het niet erg breed. 
In 1657 was Adriaen de laagst getaxeerde boer in Esbeek: een aanstee 
met een huysken en meer niet (f 1-5-8,-). In 1669 kocht hij een huisje in 
de Groenstraat voor 270 gulden. In 1675 verkocht hij zijn huisje aan het 
Spaaneind, (nu staat er de stal van Veron) tusschen de vroente noortwaert ende 
voorts rontsomme aen erfenisse Dielis Claes Bruers, aan zijn dochter Cathalijne 
die getrouwd was met Willem Jan Heyligers. De oudste zoon in het gezin 
Schilders was Jan. Hij werd in Beek gedoopt op 23 september 1634 en 
trouwde met Anna Peters de Roy uit Hoogstraten op 31 januari 1673.19 Bij 
Jan thuis was men zo arm, dat ze niet eens een koe konden aanschaffen. 
Bovendien werd hij zelf op 12 jarige leeftijd vanwege de kosten de deur uit 
gedaan. Hij werd het dienstbootjen van de weduwe Cathelijn Pasmans.
Op 30 jarige leeftijd werd bij hem pardoes de schedel ingeslagen met een 
houweel. Daardoor was de schotel des hoofts geborsten geweest en gebroocken. 
Er werden door de chirurgijn niet minder dan achttien stukjes bot uit de 
hersenpan gehaald. Het was een wonder dat Jan van dit ongeluk geheel 
genas. Hij was echter wel zo arm dat hij de rekening van 25 gulden niet 
kon betalen.

18  R.A.H. Hilvarenbeek R 51; 4-11-1648
19  L. Adriaenssen. ‘De Diessense tak van de familie Schilders’. De Br. L. jrg. 46 (4)
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De reeds genoemde jongste zoon, Cornelis Adriaen Schilders, pachtte in 
1683 van Dielis Claes Bruers boerderij Hendrixen. Hij nam de pacht over 
van Matheus Jacobus van Trier en deed dat maar voor twee jaar. Want in 
1685 pachtte hij van Hendrik Laureys Bruers een andere boerderij. Dat 
vlotte ook niet erg want het dorpsbestuur verwierf na enige tijd de boerderij 
vanwege achterstalligheid in de verpondingen.

g Behoedzaam haalt Gerrit een groot aantal pakken stro
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g  Boerderij wel of niet plaatsen op de monumentenlijst

g Anna giet de melk sierlijk door ‘de zeeg’
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g  Verkoping van de Esbeekse Clapstert voor Beekse schepenen in 1661
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Openbare verkoping vanwege armoede

In 1698 kwam Cornelis Schilders terug naar het Spaaneind. Op 16 
december van dat jaar pachtte hij van Jan Verhoeven de hoeve, die 
nu bekend staat onder de naam ‘Oranjebond van Orde’, juist achter 

boerderij Hendrixen gelegen. In die tijd werd die ook wel Santgracht of 
Hoeve Gracht genoemd. ‘Gracht’ duidt hier op de grote zandverstuivingsrug, 
nu ook wel Slikkenberg genoemd. 
Voordat Cornelis in het boerderijtje ging wonen moest het eerst grondig 
worden opgeknapt: t’geheele huyse ontramponeert van vooren ende achteren, 
soo in weechten, wanten, vloer dach als andersints.20 Bij deze boerderij, 
eerder hoeve ten Doren genoemd, was geen sprake van gemetselde muren. 
De wanden waren immers van ‘weechten’: gevlochten takken tussen een 
regelwerk besmeerd met leem.
Ook hier kon Cornelis zijn financiële verplichtingen niet voldoen. Zo 
werden zijn gewassen te velde in 1702 in beslag genomen en zijn gezin werd 
regelmatig ondersteund door de heilige-geesttafel. Zijn vrienden stelden in 
juli 1702 zich borg voor de levering van 200 steen recht stro, een mud 
rogge binnen zes weken en voor de pacht met Beekse kermis 5 gulden.21 
Doordat hij later zijn lasten weer niet kon opbrengen werden op 14 oktober 
1718 zijn vier koeien openbaar verkocht! Een jaar eerder overkwam dit zijn 
Beekse neef Aert Jan Schilders ook. Maar die werd tijdens de openbare 
verkoping van onder andere zijn vier stoelen op het Beekse marktveld 
geholpen door een aantal dorpsgenoten. Niemand kocht de spullen en uit 
de menigte klonk dreigend: Die eerst meijnt, sal een slagh in sijn backens 
hebben. De mensen uit Beek en Esbeek die waren toegestroomd zagen 
hoe op dien tijt het wijffsvolck met hoopen sijn opgetrocken met vaendels aen 
stocken gemaeckt, met slaende trommels, degens, stocken en stangen. Schepen 
Van de Sanden werd zelfs met de haren van de verkoping weggesleept.22 In 
die periode waren Beek en Esbeek in een diep economisch dal gezonken.

20  R.A.H. Hilvarenbeek R 173; f 268v, 16-12-1698
21  R.A.H. Hilvarenbeek R 174; f 103v, 26-7-1702
22  R.A.H. Hilvarenbeek R 122; f 187v, 17 juli 1717
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g Anna verzorgt de koeien met veel toewijding 

g Gerrit veegt de voorstal schoon met de zelf gemaakte bezem
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Zware ‘hagelslag’ op het Spaaneind

Had men op het Spaaneind in 1674 afgerekend met de gigantische 
storm, nu was het de hagel die de boeren op groot verlies zette. In 
juli 1693 raasde een horibelen swaren ende bedroefden hagel slagh, 

gevallen op dijnsdagh lest leden, den aghtienden deser naer noen tuschen vijff 
ende ses uijren tot Esbeeck. De zomervruchten waren totaal verloren gegaan. 
Gerit Jan Gerits en Matheus Jacobus van Trier, die daarvoor huurder van 
boerderij Hendrixen was, verklaarden voor de Beekse schepenen dat ze 
ieder wel voor 25 gulden schade hadden geleden. Drie jaar eerder op 11 
juni 1690 was Matheus toe getreden tot het broederschap oft gulden vanden 
soeten naem Jesu. Zijn broer Adriaan die ook lid geworden was van het 
Beekse Sacramentsgilde, maakte op de jaarlijkse teerdag zoveel herrie en 
overlast ende had de heele gulde geturbeert dat hij door pastoor Peter Bruers 
uit Esbeek uit het gilde gegooid werd!
Peter Adriaen Tielmans, die de cleyne ackertiende onder Esbeek pachtte 
bracht verder naar voren dat zijn oogst totaal mislukt was. Laureys 
Leenderts van Loon, die aan de Heistraat een boerderij bezat, kwam op 
verzoek van de pachter getuigen dat er van de zomeroogst bijna niets meer 
te redden viel.23

Het weer was overigens wel eens meer een enorme spelbreker voor het 
behalen van een goede oogst. Zo was de zomer van 1684 enorm droog. 
Het werd zo erg dat dat zelfs de putten en poelen opgedroogd waren. 
Daarom moest men voor haer deuren setten een cuyp ofte tobbe vol waters 
met noch een leer die bequaem en goet is. De branddreiging nam natuurlijk 
ook enorm toe. 
Het jaar 1739 daarentegen was echter extreem nat. Al in september van 
dat jaar, de herfst moest nog beginnen, werd de balans opgemaakt over den 
langduurigen stortregen en overstrooming van water in desen jaere gevallen. 
De secretaris van Beek berekende een schade van ruim 6000 gulden. De 

23  R.A.H. Hilvarenbeek R 207; f 336, 21-8-1693
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landerijen stonden tot in de lente onder water soodanigh dat vele ingesetenen 
hunne acker met coorn besayt hebben moeten omploegen en in desselfs plaetse 
somer vrugte saijen. De gras- en hooioogst was verloren en tot overmaat 
van ramp was de spurrie, raap en lijnsaet en andere herfstvruchten bevrooren. 
Verder was de oogst van 1777 en 1778 door hagel verwoest en was in 1779 
de oogst van rog en boekweit voor het grootste gedeelte in de aeren bevrozen.
Tot slot raasde op 9 november 1800 een enorm orkaan over Esbeek en 
omgeving. De regeerders van Beek wilden 120 ducaten aan belastinggeld 
kwijtgescholden zien, te meer daar het Orcaan laatstleden de zondag 
dezer meer dan 30 huizen, schuren en verdere gebouwen heeft vernield en 
verbrijzeld! Tot overmaat van ramp brak er in maart daarop volgend een 
gigantisch onweer los. 

De laatste windhoos die over het Spaaneind raasde dateert van 28 juli 2005. 
Op die vroege donderdagmorgen richtte een plaatselijke windhoos daar 
een enorme ravage aan. Vooral het terrein van de camping Spaendershorst 
moest het ontgelden. De paden lagen bezaaid met afgerukte boomtakken. 
Vele omgewaaide bomen versperden de wegen. Een dikke boom viel 
pardoes op het dak van het schuurtje achter boerderij Hendrixen. De 
gigantische hagelbui die meteen losbarstte veroorzaakte veel schade aan de 
landbouwgewassen. Binnen een klein half uur viel er zo’n 40 milimeter 
regen. Gelukkig deden er zich geen persoonlijke ongelukken voor.

g Het dak van de boerderij wordt door de rietdekker grondig gerepareerd
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g Op 28 juli 2005 raasde een storm over het Spaaneind
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Erfdeling Dielis Claes Bruers in 1697

Familie Bruers-Bruers had zeven kinderen. Niclaes was de oudste 
zoon en Hendrick, geboren op 20 april 1655, het vijfde kind. Samen 
deelden zij boerderij Bruurs in tweeën.

Niclaes kreeg de keuken mette stal ende schop mette verkenskooi ende de helfte 
vande kelder vande huysinge tot Esbeek ende de helfte vande landerijen daeraen 
dependerende aen de westenkant. Niclaes, geboren rond 1637, trouwde met 
Elisabeth Huybrecht Bacx. Hij overleed op 24 maart 1710. Het oostelijk 
gedeelte van de boerderij was voor Hendrik:
- de kamer mette hoogkamer;
- halve kelder aende oostkant mette schuere ende schaepskooy.
De put en de bakoven zouden beide broers gebruiken. Samen moesten ze 
nog de varkenskooi en de schop netjes opmaken. Tot slot mochten Niclaes 
en Hendrik elkaar geen affront aandoen int uytbreecken van een ofte ander 
gebont.24 

De oudste zoon van Dielis Bruers heette Peter. Hij werd geboren in juli 
1653, in boerderij Bruurs. Hij studeerde theologie aan het seminarie van 
Douai. Wegens gebrek aan inkomen uit een geestelijke titel of beneficie 
tijdens zijn studies in Frankrijk, kreeg hij in 1676 van zijn broers en zusters 
het eigendomsrecht van het ouderlijke huis. Na zijn opleiding kwam hij 
terug naar Beek en werd daar kapelaan onder pastoor Rijsbosch en woonde 
in Tkerkhuys, achter de Clossenborch in de Koestraat. Bij hem woonde ook 
zijn nicht Martijnken (Martina) Beersmans, dochter van zijn zus Jenneke. 
In 1690 volgde hij Rijsbosch als pastoor op en ging aan het Marktveld 
wonen in de Sonne (hoek Koestraat). Tijdens de grote dorpsbrand van 
1694 ging ook het erg voorname huis in vlammen op, dat in eigendom 
was van de zeer rijke juffrouw Rijsbosch. Hij zelf leed een schade van 700 
gulden aan meubels. Tijdens de Franse inval in 1708 leed hij wederom een 

24  R.A.H. Hilvarenbeek R 71; f 306v, 17-5-1697
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behoorlijke schade. Hij stierf in 1713 op 60 jarige leeftijd en werd op 19 
juni begraven in de kerk. Hij was in Beek actief als geestelijk leider in een 
zeer onrustige periode.

De schuurkerk in de Koestraat werd onder andere gesloten en de 
katholieken konden terug naar de Rovertse kapel. Zelfs uit Rome kwam 
het verzoek de gemoederen te bedaren. Ten behoeve van pastoor Bruers 
getuigden enkele inwoners dat hij nooit tegen de gereformeerden lasterlijk 
gepredikt zou hebben. Ook dat hij de jeugd nooit had opgehitst, maer in 
tegendeel altijd hebben horen inboesemen van aende selve gereformeerden alle 
eer ende respect te bewijsen. Uit de nalatenschap van april 1697 kreeg hij in 
Esbeek de volgende gronden, die hij natuurlijk verhuurde:
Notulbeemt, Lant bij Focken, Langen Acker, Muggenberchstede, Stede Aert 
Hendrick, Honsbosch, Schansveldeke en Claes Hendrick stedeke.25

25  O.A.A. 514. Verpondingskohier 1690

g Anna Hendrixen was vriendelijk maar niet voor de poes!
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Dochter Jenneke heeft geen geluk

De jongste dochter in het gezin, de drie meisjes Maria, Elizabeta 
en Maria waren jong gestorven, was Jenneke Dielis Bruers. Zij 
werd in Beek gedoopt op 13 oktober 1656 als: Joanna Dielis 

Nicolaes Bruers. Op zaterdag 19 september 1671 ging ze in ondertrouw 
en op dinsdag 6 oktober van dat jaar huwde ze in de Beekse kerk Jacob 
Gerrit Beersmans. Hij was de 24 jarige zoon van Geraert Jacob Geraert 
Beersmans, president-schepen in Vessem en Martina Andreas Ancelmi de 
Brouwer, herbergier en koopman te Vessem.26 
Grootvader was Jacob Jan Geraert Jan Beersmans. Hij woonde in Baarschot 
ten westen van de Achterste Watermolen, het Uyleinde genaamd en was 
daar onder andere timmerman. Oom Jan boerde aan de Baarschotsestraat 
(nu no. 64) en oom Cornelis boerde en brouwde op Teechoven achter de 
latere brouwerij van Van Dijck. Vader Geraert en oom Cornelis bezaten 
daarvan ieder de helft! Kinderen en kleinkinderen van Jacob Geraert Jan 
Beersmans wonend op het Uyleinde te Baarschot:

Jacob Jan Beersmans x Catharina Cornelis Roosen
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Geraert Jacob Beersmans x Martina Ansem de Brouwer
 Jacobus Geraert Beersmans x Jenneke Dielis Bruers
 Anna Geraert Beersmans x Corstiaen Staessen
 Maria Geraert Beersmans x Frans Driedoncx
 Jan Geraert Beersmans (jong gestorven)
 Jan Geraert Beersmans
 Catharina Geraert Beersmans x Evert Jan van Poppel
 Jacomijne (begijn in Turnhout)
 Jacobus Geraert Beersmans (jong gestorven)
  Lutgardis Geraert Beersmans x Jan Geraert Vissers (brouwer  op de 

Jacobushoeve te Vessem)

26  Met dank aan Peter Beersmans, Moerzeke (België)
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2. Maria Jacob Beersmans x Antonie Moonen

3. Johannes Jacob Beersmans x Alegonda van de Bergh 
 Maria Johannes Beersmans x Jacob Timmermans 
 Joanna Johannes Beersmans (ongehuwd)
 Jacob Johannes Beersmans (ongehuwd; schepen in Diessen)
 Nicolaas Johannes Beersmans x Catharina Veraa
 dochter: Hendrina Nicolaas Beersmans  x Nicolaas Sweens
    x Anthony Smits

4. Cornelia Jacob Beersmans x Jan Dircx

5. Cornelis Jacob Beersmans  x dochter Jan Jan Daniels
     x Catharina Willem Driessen
 Margriet Cornelis Beersmans x Huybrecht van Gijsel
 Catharina Cornelis Beersmans x Laureys van Waelderen
 Jan Cornelis Beersmans (jong gestorven)
 Maria Cornelis Beersmans (begijn te Turnhout)
 Joanna Cornelis Beersmans x Peter Otten
 Petronella Cornelis Beersmans x Remijs Mijs
 Jacob Cornelis Beersmans x Catharina Bonaerts
 Wilbort Cornelis Beersmans

Een jaar voor zijn huwelijk, maart 1670, kreeg Jacob gedeeltelijk boerderij 
Teechoven in Baarschot. De oom van Jacob Beersmans, Cornelis Jacob 
Beersmans, had daar wellicht een bierbrouwerij ingericht. Ook was er 
een tapperij aan verbonden. De naam Teechoven kunnen we als volgt 
interpreteren: ‘het-eik-owen’. Dat betekent: de drassige aangeslibde 
gronden. Vroeger liep er ook een stroompje achter dat uitmondde in de 
Reusel. Het waren dan ook zeer vruchtbare weilanden pal achter de 
boerderij. Ten westen daarvan lagen hoge bouwlanden. 
De boerderij stond juist achter de latere ‘Oude Brouwerij’. Toen die in 1717 
werd gebouwd bleven die oude boerderij en bijgebouwen nog geruime tijd 
staan. De ‘Oude Brouwerij’ werd er dus gewoon voor gebouwd, kort aan 
de Baarschotsestraat.
Het Diessense Verpondingskohier van 1681 (folio 108v) geeft de volgende 
percelen die bij de boerderij hoorden:
- huis hof aengelag den Techoven
- het Buechtien
- den Maes Acker
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- groese inde Techoven
- den Sluijs Bempt
- den Quaden Dries
- den halven Vuelgher
- den Goer Bempt
- de Corte Elschotten
- de Driessen aende Westerwijck
- een Eusel aende Hertgang
- de Braecke

Eigenaren waren toen weduwe Cornelis Jacobs Beersmans en Gherit 
Jacob Beersmans uit Vessem; ieder voor de helft. De familie Beersmans-
Bruers woonde eerst in Turnhout; in juli 1672 werd daar immers dochter 
Gertrudis geboren. Zij zou slechts elf jaar oud worden. In 1673 werd 
de tweede dochter Barbara in Diessen gedoopt en zes jaar later aldaar 
begraven. 

De derde dochter Martina, in Diessen gedoopt op 6-9-1677, werd in 1707 
begijntje in Turnhout. Zij zou haar ouders en al haar vijf zussen overleven: 
toch zou ze maar 29 jaar oud worden. Bij haar oom pastoor Peter Bruers 
stierf zij in de Son op 30 januari 1707. Haar vader was reeds op 42 jarige 
leeftijd in 1690 in Diessen begraven. Haar moeder, Jenneke Bruers uit 
het Esbeekse Spaeneynd, stierf op woensdag 13 oktober 1688 op 32 jarige 
leeftijd.

Toen beide ouders in 1690 gestorven waren werden Corstiaen Willem, Jan 
Gerrits en Evert Jan van Poppel, langs vaders zijde en Hendrik Dielis Bruers 
en zijn broer Niclaes, langs moeders zijde, aangesteld als mombers over de 
kinderen tot deze de ouderdom van 25 jaar bereikt zouden hebben.27 
Op 13 juni 1690 werd de boerderij te Baarschot van de onmondige kinderen 
verkocht. In september van dat jaar blijken de drie onmondige kinderen 
een financieel tekort te hebben. De inkomsten uit gelden en meubelen 
bedragen f 571.7.14. Samen met die uit erven en nog andere kleine posten  
f 2029.17.14. De uitgaven bedroegen 2097 gulden.

27  R.A.H. Hilvarenbeek R 5514; 28-4-1690
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g Marie melkt vakkundig de koe

g Gerrit met zwarte pet onder de koe
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Kinderen Beersmans erven ‘Stedeke’

Tijdens de reeds genoemde deling van 17 mei 1697 kregen de nog 
drie levende onmondige kinderen Beersmans uit de nalatenschap 
van Dielis Bruers: eene aenstede bestaende in huysinghe ende 

aengelagen op Spaendonck Eynde onder de gehuchte van Esbeek omtrent 30 
loopse alle aen malcanderen gelegen. De belendingen (buren) van boerderij 
Hendrixen waren:
- oost: de Heystraete
- zuid: Laureys Leendert van Loon
- west: Jan Verhoeven
- noord: de vroente

De beschrijving luidde: een boerderij bestaande uit een kamer met een 
hoogkamer en een kelder, een keuken met een stal, een schop met een 
varkenskooi, de schuur, de put en het bakhuisje. De meid sliep op het 
opkamertje, ook wel hooghkamer genoemd. Later zorgde een glazen 
dakpan voor wat licht. De knecht sliep op de open zolder boven het huis. 
Via een luik in de stal kon hij die zolder bereiken. In de oostgevel zaten 
toen nog slechts twee kleine vierkante raampjes. Bernard Hendrixen 
heeft later de gevel vervangen met twee grotere vensters. Bijbehorende 
gronden waren onder andere de Doornacker en de groes inde Cockoven. In 
het verpondingsboek van 1690 werden de kinderen de volgende percelen 
aangerekend: -Aenstede;-’t Lant; -den Bocht; -’t ander Nieuw Erf; -Dirk 
Laureys Acker; -’t Nieuw Erf; -den anderen Acker; -de Groese; -’t Driesken.

Op 12 januari 1707 maakte de laatst levende dochter in huize de Son haar 
testament op: voor haren eenigen en universele erfgenaem Hendrick Dielis 
Bruers haar testamentrices oom in alle haer nalatenschap...28 Mogelijk kocht 

28  R.A.H. Hilvarenbeek R 174; f 299, 12-1-1707
29  R.A.H. Hilvarenbeek R 73; f 38, 15-8-1711



57

juffrouw Rijsbosch, die in Beek in de Gelderstraat woonde, de boerderij 
van de kinderen Beersmans. De laatstlevende, Martijnken, woonde daar 
immers ook bij haar oom en pastoor. In augustus 1711 werden de kapitale 
bezittingen van wijlen juffrouw Jacobmijne Rijsbosch verkocht.29

Een deel betrof het Spaendonk Stedeke. Het lag naast Dielis Claes Bruers 
en ‘voor en over de beek’. Bovendien lag de Gemene Straet noord. Het 
reeds genoemde akkertje de Hoogh hoorde weer bij de boerderij. Nieuwe 
percelen zijn de Wolverij en twee beemden in de Wollekensrijt. Ze liggen 
in de hoek van de Oude Trambaan en de bossen van de Oranjebond. In 
augustus stuift het daar ook enorm van het zaad van het wollekensgras! 

In het verpondingsboek van 1690 werd de eigenaar ‘onmondige kinderen 
Beersmans’ doorgestreept. Toegevoegd werd in 1714: eigenaar Hendrik 
Bruers. Het verpondingsboek van 1716 geeft ook nog Hendrik Bruers als 
eigenaar met als toevoeging: bij testament. Hendrik, geboren op 20 april 
1655, was op 10 februari 1687 gehuwd met Margriet Gerrit Huybert 
Noyens uit de Biest. De aanstede met huizing met land op de Biest, 
gekomen van zijn vrouw verpachtte hij. Op 72 jarige leeftijd werd hij op 8 
oktober 1727 in Beek begraven.

g Marie spoelt de kannen en melkemmers met kokend water
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Tulderhoeve en boerderij Hendrixen

Hun zoon Gerrit Bruers, de andere vier kinderen stierven op jonge 
leeftijd, werd de opvolger op boerderij Hendrixen. Gedoopt op 
16 november 1690, trouwde hij op 7 juli 1710 met Esbeekse 

Anneken van Dun, dochter van Jan Mathijs van Dun. Zij waren hoevenaars 
op de Tulderhoeve. Daar woonde het gezin van Gerrit Bruers aanvankelijk 
ook. Zij kregen twee dochters: Margriet en Jenneke. In 1722 hertrouwde 
hij met Cathalijn Marten van der Meijs. In dit tweede huwelijk kreeg hij 
drie kinderen: Barbara, Peter en Hendrik. In elk geval was Jan Hendrik 
Wilborts in die tijd huurder en bewoner van boerderij Hendrixen.
Op 18 december 1720 zien we Anneke van Dun met broers en zussen de 
publieke boedelverdeling van hun ouders op de Tulderhoeve regelen.30

ijserwerck koeijschakels ijserwerck
brantijser ijserwerck brantijser
koeijschakels haergetouw strijckijser
schop heijseijsje schup
meshaeck spaeij spaeij
rieck schup riecken
vlaghseijsje ossejuck seijsje (4x)
sicht (5x) rieck spaeij 
trechter emmer poth
heeckel rijkussen zael
emmer huiff saegh 
hagter rommeling zeeff
zaede vuerpan ’t peert
licht scherfseijs schotels
twee manden melcktob zaedel
wastob struifpan stant

30  R.A.H. Hilvarenbeek R 151; 18-12-1720
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swart koij roij koij vael koij
vael koij roij veers veers 
swart coij roij kalf osch 
osch roij osch swart osch
bont osch roij osch ploegh
grijs osch vael osch swart osch
hoogkar beslage eertcar (2x) wagen(2x)
ploegh  eeght (2x) strengen (4x)
stocken bijen (8x) kist brantijser
koeback (6x) schaepsback schael
gewigt glasekast bloxken 
kast kamer pers in kamer tafel 
back in kamer broeckstroij hoij
100 steen drieshoij 100 steen stroij beemthoij

g Gerrit Bruers huwt Anneke van Dun, geboren op de Tulderhoeve
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g Familie Bruurs-Van Herk omstreeks 1930
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g Varkensboer Theunissen aan de Heistraat
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Doodslag in herberg Hendrixen

Anneke van Dun, zij runde boerderij Hendrixen met Gerrit Hendrik 
Bruers, had het toekomstige bruidspaar Peter Peter Wijten en 
Elisabeth Anthony Mesmaeckers, wonende in de Groenstraat, 

uitgenodigd op het zogenaamde kwanselbier of rijbier. Peter Wijten was 
een zoon van Peter Wijten sr. die in 1689 de boerderij van Wouter Willem 
Maes, vermoedelijk aan de huidige Spaaneindsestraat wonende, publiek 
gekocht had voor f 30,-. 
Ook komen we de naam ‘boxembier’ tegen. In Esbeek noteerden we op 
Dun bovendien de term ‘vooys’: bier trakteren aan de jongemannen als er 
een huwelijk in aantocht is. Het gebruik bestaat in Esbeek en omgeving nu 
nog onder de naam: losschieten. 

Op zaterdagmiddag 17 juli 1713 had Anneke versocht aen haer huys te 
laten bier drincken om de vrienden en ’t jonge volck te beschencken. Een grote 
menigte jonge mannen was op de bewuste middag aangekomen ten huize 
van boerderij Hendrixen. Niet minder dan seven half vaten wit bier waren 
reeds getapt toen men hoorde dat er een ruzie was onstaan tussen de twee 
neven Jan Laureys van Loon en Jan Leenderts van Loon. Anneke had 
gezien dat ze waren hair pluckende en naderhant dat Jan Leenderts van Loon 
op een stoel sittende naer huys wierde gedragen, sonder acht te hebben geslaegen 
wie hem wegh bracht.31 Hij woonde immers vlakbij: aan de andere kant 
van de Heistraat! Wellicht woonden beide gezinnen Van Loon in dezelfde 
boerderij aldaar.

Het bier had men uit de eigen herberg getapt. Uit de lijst van de Bierimpost 
van 1706 blijkt dat Hendrik Bruers f 0.6.0 moest betalen en in f 0.10.0 in 
1708. Uit de ‘Lijste van de vont opgenomen bij taverniers alhier’ uit 1715 
bleek dat daar toen op het Spaaneind niet meer werd getapt. Hendrik 

31  R.A.H. Hilvarenbeek R 208; f 327, 17 juli 1713
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verklaarde tegenover deurwaarder Bossy dat hij geen sterke drank meer 
tapte. In de kelder van boerderij Hendrixen werd ook geen drank meer 
gevonden. Bovendien verklaarde de dochter niet te sullen tappen.32 

Het bier zelf had men wellicht gehaald op de Tulderhoeve waar vader Jan 
Mathijs van Dun een brouwerij runde en een tapperij dreef (in januari 
2004 vonden leden van Werkgroep Heemkunde Esbeek de fundamenten 
van de brouwerij terug). Anneke was daar geboren als dochter van Marie 
Wouter Lemmens. In 1715 verkocht men daar, behalve brandewijn, Beecx 
en Mierts bier. Dezelfde avond werd het lichaam, Jan was intussen aan zijn 
verwondingen bezweken, in de ouderlijke woning gevisiteerd door dokter 
Cornelis van Campenhout en chirurgijn Theodorus Mesmaeckers.

g Een hoekje in de keuken is gereserveerd voor de devotionalia

32  R.A.H. Hilvarenbeek R 175; f 206v
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g Het ‘Kerkepad’ loopt naar de voordeur
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g Anna zit parmantig voor de broodkast
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g Leden van de Jonge Boerenstand verplaatsten de schuur in 1928
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g Het opfokhok voor de nieuwe leghennen
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g Het rechter raampje kwam toen twee bedsteeën verdwenen
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g De Jonathan in de boomgaard draagt weelderig
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g De schouw loopt achter de muur gewoon door
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Lijkschouwing op het Spaaneind

Nadat ze het lichaam op de tafel hadden gelegd vonden ze een cleine 
inboging boven de lincker oogh. Daarom zaagde men het bekkeneel 
(hersenpan) eraf; doch er had geen penetratie plaats gevonden. 

Toen men daarna de hals opensneed vond men een hoeveelheid gestold 
bloed. Meteen werd duidelijk dat het derde wervelbeen van zijn nek was 
gebroken en een vingerbreet gesepareert uyt de andere wervelbeenen ende 
voorder den rughstrengh lanck vol blauwe en swarte placken ende het lichaem 
voorts opgeswollen te sijn. 
Op 3 augustus werden een aantal Esbekenaren onder ede gehoord op 
het Beekse raadhuis. Allereerst was dat de vader van de bewoners van 
de boerderij, de 57 jarige Hendrik Dielis Bruers, die vertelde dat hij de 

g Tussendoor even pap koken op het altijd brandende houtkacheltje
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worsteling helemaal niet gezien had. Toen hij uit de stal kwam zag hij Jan 
van Loon roerloos op de grond liggen. Peter Sweens was op het hulpgeroep 
dat Jan dood zou zijn aan komen lopen en zag hem op de gront van den 
heert leggen. De 40 jarige Adriaan Bruers die ook was uitgenodigd vertelde 
dat het bier in de camer lagh en daer ten beste was opgedronken. Ook zei 
hij dat bruyt en bruydegom daer nogh waeren dat het licht aen was. Velen 
waren uitgenodigd maar er waren ook een aantal op de herrie en drukte 
afgekomen! Verder kon hij niet verklaren hoe Jan zijn hals gebroken had.
Wouter Otten verklaarde dat hij de twee vechtenden van elkaar gehaald 
had en voor twee stuivers brandewijn had laten schenken om af te drinken. 
En later had Wouter ergens anders aandacht voor gehad, vermits hij met een 
vrouwpersoon en praetende was. De 22 jarige Peter Sweens had wel gezien 
dat er geworsteld werd maar niet dat er geslagen en met bier gesmeten was! 
Hij was een zoon van Niclaes Sweens, die in Esbeek op het Hoogeind ook 
een herberg had, geboortig van het Pannenhuis aan het Diessense Groot 
Laar.

Peter Bosmans, die nog maar 18 jaar oud was, getuigde dat Jan Laureys 
van Loon zijn neef Jan Leenderts van Loon met een kan had geslagen en dat 
de laatste aen syn hoovd bloeyde. Jan Smolders tot slot lag ook op de vloer; 
maar dan in de schuur. Hij lag te slapen door de overmaat aan drank en 
had van de worsteling niets gemerkt! 
Vader Van Loon had zelf overigens een aantal jaren eerder ook al moeten 
getuigen. Ook zijn broer Herman Leendert van Loon was present, net als 
Claes Dielis Bruers en Cornelis Adriaen Schilders: allen van het Spaaneind. 
Aanleiding was de moord op boerenknecht Dirck van de Laeck die in de 
Groenstraat (nu Gerrit Smolders) op een avond in november 1694 in de 
paardenstal was doodgeschoten.
Toen Jan Leenderts van Loon werd doodgeslagen, bleef Willemijn 
Mesmaeckers als jonge weduwe achter. Bijna twintig jaar had weduwe 
Adriaen Aert Bayens haar boerderijtje gepacht. Toen ze stierf ging de 
inboedel en het huis met erf in 1722 over naar haar enige dochter Catharijn 
Jan Leenderts van Loon.33

Met de bruidegom liep het uiteindelijk ook niet zo goed af. Gestart als 
voerman woonde hij kort na zijn huwelijk in de Paardenstraat in Beek. 
Maar naarmate hij ouder werd werd hij geestesziek. Hij kwam op 22 mei 
1741 in het Belgische Geel in de verpleging.

33  R.A.H. Hilvarenbeek R 74; f 470. 19-3-1722
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Boer heeft affaire met zuster dader

Vier jaar lang had Maria Laureys van Loon, de zuster van de latere 
dader, als dienstmeid bij Anthonie Dircx Gerrits de Mesmaecker 
gewoond. In dat gezin halverwege de Groenstraat, was 

bovengenoemde bruid Liesbeth geboren en opgegroeid.34

In de nacht van 29 januari 1700 werd dienstmeid Maria van Loon wakker, 
werd ziek en misselijk en raeckte in barensnoot. Zij riep haar ‘meester’ 
om bij haar te komen om wat licht te maken. Even later was zij in sijn 
tegenwoordigheyd verlost van haer vrucht ofte kindt.
Boer De Mesmaecker zei: Mary, hebt goede moed, ’t kind is dood! Hij had 
het kindje meteen weggenomen en Marie had nooit geweten waar haar 
kind gebleven was. En als zij dat nogmaals aan haar baas vroeg kreeg zij 
als antwoord: Moeyt gij u daer niet mede, dat is wel genoeg. Enige tijd later 
had de boer haar nog onder druk gezet: Ick sal wel waecken dat ick uyt den 
officier syn handen sal blijven. Want, had ghij u backus gehouden, gelijck als 
ick, tsoude soo verre niet gecomen zijn. 
De ouders van de dienstmeid hadden uiteraard ook geruchten gehoord en 
gingen eens informeren om hun dochter eventueel naar huis te halen. Op 
de vraag of hij een kind bij haar gehad had, zoals het gerucht in Esbeek 
dorp ging, antwoordde Anthonie de Mesmaecker uiteindelijk: Ja, dat kan ik 
niet ontkennen, dat ik een kind bij haar heb gehad. Daarop antwoordden de 
ouders: Dan behoort gij niet bij ze te blijven. Men wilde dat ze terug kwam 
naar haar ouderlijk huis op het Spaaneind. Geschrokken en paniekerig 
smeekte De Mesmaecker: Doet dogh haer of mijn die schande niet aen, laet 
haer ten minste het jaer uyt dienen! 
Later zou Marie trouwen met Peter Peter Damen en in de ouderlijke 
woning van Laureys Leenderts van Loon (gehuwd met Adriaentje Peter 
Nouwen) aan de Heistraat gaan wonen. Bij de erfdeling op 17 november 
1718 kreeg dochter Anneke, getrouwd met Jan Peter Damen, een aantal 

34  R.A.H. Hilvarenbeek R 208; f 19v, 20-11-1700
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percelen grond. Dochter Cathelijn, gehuwd met Jan van Spaendonck, 
kreeg de aenstede met stal en schuer opt Spaendonck Eynde, 10 loopse en de 
helft van de Schrans.

Met Anthonie liep het evenwel ook bijzonder slecht af. In februari 1721 
werd hij van achteren op zijn hoofd geslagen. Even later bezweek hij aan 
de verwondingen. Op die winterse zondag had hij in een Beekse herberg 
in de Gelderstraat onenigheid gehad met de zoon van de eigenaar. Hij had 
Francis van Eijndhoven, die ook schutter was, naar het hoofd geslingerd 
dat hij moest zorgen dat de paarden uit de velden bleven, omdat die veel 
schade berokkenden. Peter Wijten en zijn vrouw, die we nog kennen van 
het losschieten in Esbeek, waren ook aanwezig. Zij konden de furieuze 
Francis echter niet bedaren, met alle gevolgen van dien. 

g De roodbonte koeien en Anna zien elkaar best wel zitten
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Naam van de vader uitkramen

Bovenstaande ‘onwettige kinderen’ waren geen uitzondering in 
Esbeek. Mayken Maes, dochter van Heyliger Maes, woonde 
met haar ouders in een boerderijtje op het Spaaneind aan het 

Klapstaartstraatje. Deze jonge dochter diende bij de hoefsmid Willem 
Hackens aan de Paardenstraat in Beek. Met diens zoon Cornelis vree zij 
in het hooi en ‘onder de beesten’ en werd tijdens Reusel kermis (december 
1669) zwanger. In september 1670 beviel zij van een bastaard.
Toen ze drie maanden zwanger was, bleek Cornelis Hackens niet te 
willen of mogen trouwen. Maar Maeyken ondernam meteen actie om het 
vaderschap te bewijzen zodat Cornelis wel voor het kind moest zorgen! Het 
gewoonterecht in Esbeek gaf de ongehuwde moeder altijd het voordeel van 
de twijfel. Als ze ‘in barensnood’ tijdens de bevalling aan de vroedvrouw 
of helpende buurvrouwen de naam van de vader had uitgekraamd, werd 
dat voor waarheid aangenomen. In 1698 werd de inboedel uit het ouderlijk 
huis van Mayken publiek verkocht: hooi, stro, beesten, paard en schapen.35

Ook Pieterken, dochter van Pauwels Naeykens uit het Esbeekse Dun, vree 
met de 33 jarige rijke boerenzoon Jan Adriaen van Haeren uit Gorp. Maar 
die ging er vandoor toen hij het blijde nieuws van de zwangerschap hoorde. 
Demonstratief noemde ze het kind naar de moeder van Jan van Haeren: 
Jozijntken van Haeren en stapte naar de rechter. Nadat hij een geëist 
huwelijk in 1648 had afgezegd zou hij opdraaien voor de kosten, totdat het 
kind zelf zou trouwen. Enkele jaren later trouwde Pieterken alsnog maar 
dan met de Esbekenaar Adriaen Henrick Claes Voskens. Bovendien beurde 
zij liefst 200 gulden van de rijke boer voor de defloratie (ontmaagding), 
ook wel ‘eerbetering’ genoemd. Dat had niet zo zeer met de schande te 
maken dan wel met de waardevermindering op de huwelijksmarkt.
Hun zoon Jan zou in 1690 getuigen in het kort geding dat Thomas 

35  R.A.H. Hilvarenbeek R 207; f 443, 21-3-1698
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Schilders aangespannen had tegen Dielis Claes Bruers aangaande de pacht 
van de Bogt achter den hof gelegen achter de hof van de Klapstaard.36 
Tot slot was er nog Jan Timmermans die in boerderij Souwen tegenover 
de oude linde woonde. In 1735 ging hij regelmatig op bezoek bij Johanna 
Jacobus Maes, die in Oisterwijk werkte bij Jan Jacobus van de Wiel. Met 
schoone vleiende woorden wist Jan haar in te palmen. Nadat zij bezwangerd 
was, werd op 12 juni 1736 een gezonde zoon geboren!

36  R.A.H. Hilvarenbeek R 207; f 189, 26-1-1690

g Gewillig ondergaan de gehoornde koebeesten het melken door Gerrit
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Gerrit Bruers verdeelt vijf boerderijen 

In 1727 was Gerrit Bruers aangesteld als borgemeester, maar kreeg de 
rekening niet sluitend. Om verdere executiekosten te voorkomen bood 
hij in het najaar van 1735 het perceel de Bogt publiek te koop aan. 

Cornelis van de Sande was de koper: tot betalinge vant restant van syn slot 
van borgemeester rekeninge vanden jare 1727 aen de gemeente verschult.37

Tot 1747 bleef Gerrit eigenaar van boerderij Hendrixen. Steeds werd de 
boerderij verhuurd. Zo was Anthonie Marten de Wit in 1736 bewoner 
en later in 1741 weduwe Wilbort van de Broek. De woonlijst van 1756 
geeft dan Jan de Beer aan als bewoner. Zijn kleindochter Marie Francis 
Jans Gerrit de Beer zou in 1766 trouwen met Hendrik Gerrit Bruers en in 
boerderij Bruurs gaan wonen.

Gerrit overleed op 14 maart 1747. Even tevoren hadden de voorkinderen, 
Margriet en Jenneke, beiden bejaarde jonge dochters, hun deel van de 
bezittingen overgegeven aan hun half-broers en zuster: Peter, Hendrik 
en Barbara Gerrit Hendrik Bruers. Dit gebeurde ten overstaan van de 
Oisterwijkse notaris Dirk van Wijk. Tegelijkertijd verkocht vader Gerrit aan 
de Beekse secretaris Johan Martin Berghman enkele percelen akkerland en 
heide.38 Enkele dagen voor de dood van hun vader verkochten de kinderen 
Bruers de helft van een boerderij op de Biest aan Cornelia Gerrit Jan 
Franken.39

Op 1 mei 1759 vond er een erfscheiding en deling plaats tussen de vijf 
kinderen, in tegenstelling tot hun vader allen analfabeet, uit beide 
huwelijken.40 Zoon Peter, gedoopt op 9 september 1727, kreeg een boerderij 
op de Biest, ter plaatse genaamd den Houtakker. Dochter Margriet kreeg 
gronden aangevuld met f 100.0.0 contanten. Zij werd geboren in 1711 
en overleed in Beek op 47 jarige leeftijd op 11 juli 1779. Zoon Hendrik, 

37  R.A.H. Hilvarenbeek R 124; f 593. 12-11-1735
38  R.A.H. Hilvarenbeek R 78; f 259v. 28-2-1747
39  R.A.H. Hilvarenbeek R 78; f 267v. 9-3-1747
40  R.A.H. Hilvarenbeek R 82; f 20v, 1-5-1759
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zoals hierboven reeds aangegeven, verwierf de huidige boerderij Bruurs 
aan de Spaaneindsestraat met percelen als: Hooge Bocht, Heintjesdries, 
den Driehoek, heiveld in de Kruysbergh, Schransvelt, Muggenberg en Langen 
Akker.
Dochter Jenneke was in februari 1750 getrouwd met Wouter van Esch. Zij 
kregen de Grote Stede, groot 50 loopse en bleven er wonen. Op 22 maart 
1760 kocht Peter Bruers, op 24 augustus 1749 getrouwd met Adriaentje 
van Esch, zuster van bovengenoemde Wouter, ook deze boerderij van zijn 
zwager.41 
Op 8 juni 1778 hertrouwde Peter met Hendrina Wouter Pasmans. Peter 
Gerrit Bruers kreeg negen kinderen en werd op 20 november 1804 
begraven. Dit monument in de huidige Pastoor Jurgensstraat ( nu no: 5), 
vroeger Veurs Esbeek genoemd, werd in 1935 afgebroken en stamde uit 
1665. Een ruitje uit het bovenlicht boven de voordeur is bewaard gebleven, 
omdat er een eenvoudig gedichtje in oud Nederlands stond ingekrast, 
rijmende over de betaalde liefde:

Verder kreeg Jenneke nog een boerderij op Dun. Later beter bekend als 
herberg Schoormans en rond 1900 als boerderij Bosmans.
Tot slot was er nog Barbara Gerrit Bruers, die gedoopt werd op 18 mei 1723. 
Zij was getrouwd met Esbekenaar en buurjongen Peter van Laarhoven 
en boerde op boerderij Hendrixen: een huisinge en aangelag gelegen aent 
Spaentjes Eind. De noordkant grensde aan een perceel nieuw Erff. 
In feite was dit een voorpoting die in de 17e eeuw massaal werden 
uitgegeven uit de gemeynt. De kas van Hilvarenbeek moest immers gevuld 
worden! Het is de huidige hof met fruitbomen tussen boerderij en straat. 
In totaal hoorden 25 loopsen bij de boerderij, waaronder land den Neys 
aan de oostkant gelegen. Aan de westkant boerde een broer van Peter 
van Laarhoven. Deze Jan van Laarhoven kocht in 1776 uit een publieke 
verkoop de boerderij, waar later Souwen ging boeren en die recht tegenover 
de camping ligt.42 De oostkant grensde aan de Heistraat.

41  R.A.H. Hilvarenbeek R 82; f 104, 22-3-1760
42  R.A.H. Hilvarenbeek R 88; f 40v, 42, 19-2-1776

Amor vincit omnia
Dat liegsdu sprak pecunia
Wair ich pecunia niet bin
Dar constu amor selden in

Liefde overwint alles
Dat lieg je sprak het geld
Waar ik, het geld, niet ben
Daar kom jij liefde zelden binnen
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g Boerderij Hendrixen aan de rand van de Oranjebond
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g Rieten kap van boerderij en schuur vernieuwd
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Boerderijen op het oude Spaaneind

Eeuwen geleden stond aan de andere kant van die Heistraat ook een 
boerderij (nu ongeveer Van de Corput). In 1626 verkocht Dirck 
sone Laureys Antonisse: huysinge, schuur ende aengelagen, gestaen 

ende gelegen in Eysbeeck ter plaetse genoemt Spaendoncxeynde, aldaer buyten 
aenden Heistraat noirtwaerts ende westwaerts.43 In 1718 boerde er Jan Peter 
Damen.44 De reeds genoemde families Van Loon woonden er eerder. Op 
25 mei 1717 verkocht de broer van de vermoorde Jan Leenderts van Loon, 
Willem Leenderts van Loon, de helft van de boerderij, met onder andere 
de Neeltkens Acker, aan president schepen alhier: Jacobus de Bosson. Twee 
maanden later verkocht hij het bedrijfje, een huiske met schop en hoff en saay 
en weilanden, aan de gebroeders Jan en Peter Damen.45 Zij waren getrouwd 
met dochters van Laureys van Loon, respectievelijk Anneke en Marie. Hun 
vader Laureys had aan de Heistraat in 1686 verschillende percelen grond 
gekocht, van Adriaen Jan Maes en Krijn Peter Smolders.46 In 1695 had 
hij van Margriet Peter Huybrechts Noodens gekocht: twee gebonde inde 
huysinge synde inde koestal. Item de helfte inde groese inde aenstede 8 loopse. 
De noordkant was toen van Peter van Opstal.47

De kadastrale kaart van 1828 geeft daar geen bewoning, maar wel het 
treffende toponiem: het Steke. Dat betekent meestal: plaats en grond waar 
een boerderij heeft gestaan. De boerderij werd dus afgebroken en verlaten. 
Gedeserteerde boerderijen kwamen wel vaker voor, vooral rond 1700 met 
als dieptepunt het jaar 1729!
Later verschijnt op deze plaats een nieuwe boerderij. De buren aan 
de oostkant van boerderij Hendrixen, is ook wel bekend als boerderij 
Van Raak. Op 31 mei 1904 vond de deling plaats van de goederen van 

43  R.A.H. Hilvarenbeek R 45; f 238, 3-6-1626
44  R.A.H. Hilvarenbeek R 74; f 243v, 17-11-1718
45  R.A.H. Hilvarenbeek R 74; f 120 en f 134v. 10-7-1717
46  R.A.H. Hilvarenbeek R 70; f 148, f 200, f 201
47  R.A.H. Hilvarenbeek R 71; f 193v. 26-2-1695
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familie Van Raak. Het betrof drie 
boerderijen in liefst 52 kopen.
De boerderij op het Spaaneind aan 
de Heistraat kwam in eigendom van 
Jacobus van Raak, die daar overigens 
al woonde. Bij die boerderij hoorden 
onder andere: weiland de Klapstaard 
(oost het straatje), bouwland de 
Klapstaard (west het straatje), 
Toemaatweike, Doorakker, Aalvoort, 
Polder, Hofke, Blaaswei, Bouwland 
achter Toontjes over den Loop.48 In 
de jaren ’40 van de vorige eeuw 
brandde de boerderij, bewoond 
door Theunissen, af en werd er een 
nieuwe gebouwd, die er nu nog staat 
(Van de Corput). Aan de westkant 
stond een boerderij die nu boerderij 
Souwen genoemd wordt, met daar 

recht tegenover de mooie oude lindeboom. Op de oude boerderij die daar 
achter stond komen we nog uitgebreid terug. 
In 1730 woonde er Jan Timmermans die de boerderij verkocht aan Jan van 
Antwerpen. Vanaf 1776 boerde er Jan van Laarhoven. In 1828 woonde er 
Hendrik Lambrechts. Schoonzoon Marinus Souwen nam de boerderij over. 
Hij was in Hilvarenbeek lid van de gemeenteraad. In maart 1878 deed hij 
het verzoek om te komen tot een kunstweg van Esbeek naar Beek. Met 
algemene stemmen werd het voorstel weggestemd, vanwege te grote kosten. 
Wel werd besproken om de grote openbare zandwegen in behoorlijke 
toestand te brengen. 
Tien jaar later werd wel serieus over de kunstweg vergaderd. Verschillende 
bewoners van Koestraat, Hoogezijde en Spul wilden de nieuwe weg door 
de Koestraat hebben. Toch werd besloten dat de weg door de Gelderstraat 
zou gaan lopen, want dat was 300 meter korter. Bovendien zou de waarde 
van de woningen in die straat veel minder worden! Daarom kwam het 
Spaaneind niet aan de verharde weg te liggen en de Mostaard wel. Men 
zou zelfs moeten wachten tot 1953.

48  Notarieel Vessem. B. Hordijk. Nr. 156; 31-5-1904

g  Anna bezig in het keukentje
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g Anna en Marie genieten van de voorjaarszon
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g Kunstenaar Andreas Schotel tijdens een zondags bezoek
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Verkopingen Spaaneind in vroeger tijd

Laten we enkele aantekeningen weergeven die andere voormalige 
boerderijen op het Spaaneind, voorheen Klapstaard geheten, 
betreffen:

- 1390:  Jan Jan Leemans geeft hoeve ten Clapstert in erfpacht aan 
Hendrick van de Spaendonck;

- 1416:  priester Thielman van den Doren geeft zijn boerderij ten 
Doren aan de kinderen van wijlen Gerrit van den Doren: 
Tielman, Beatrijs, Hilla en Goyart Boest;

- 1434:  Tielman van den Doren verpacht zijn hoeve aan Jan Janss van 
de Bruggen;

- 1434:  kinderen Hendrick van de Spaendonck delen erfenis de 
Clapstert;

- 1455:  Henrick Tielmans van den Doren bezit hoeve tgoet van den 
Doren;

- 1460:  Henrick van Arendonk bezit hof van den Eynde neven den 
Eynschendijck;

- 1475: Peter Schellekens is pachter van hoeve ten Doren;
- 1478:  Wouter Jan Bacx Timmermans en Jan Pauwels van de 

Langenrijt eigenaar van hoeve ten Doren;
- 1523:  mr. Aert van Tuldel verpacht de Clapstert aan Wouter Steven 

Noykens;
- 1527:  Lysbeth van de Hofstadt erft de Clapstert;
- 1562:  Henrick Jan Gherits verkoopt een rente uit de boerderij aan 

Adriaen Jan Adriaenssen van Dun;49

- 1566:  Servaes Schilders verkoopt de Clapstert aan Wouter Merten 
Otten;

- 1567:  Adriaen Wouter Ghijsbrecht Adriaenssen van Dun verkoopt 
zijn huis aan Cornelis Adriaen Maes;

49  Met dank aan Ton van Dun, Ulvenhout (17-3-2004)
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g De grote moestuin (voorpoting) ligt tussen de boerderij en de straat

g Veel mensen vinden hun weg om allerlei verse producten te kopen
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- 1578:  Nijs Jan Nijsse van Oirle, gehuwd met Kathelijne Wouter 
Willem Hapaerts, erft een huis; 

- 1581:  Gerart Wouter Merten Otten, gehuwd met Marie Peter 
Claessen de Gruyter (zij woont er later met haar tweede man 
Jan Cornelis Adriaen Maes de Oude) erft de Clapstart van zijn 
vader;

- 1602:  Adriaen Gerart Wouter Mertens, Heyliger Jan Cornelis Maes 
en Peterken Jan Cornelis Maes erven de Clapstert;

- 1607:  wed. Cornelis Adriaen Maes, Marie Willem Hapaerts, 
verkoopt boerderij;

- 1607:  kinderen Jan Cornelis Bruers erven boerderij, wegens 
overlijden vader;

- 1616:  Adriaen Gerart Wouter Merten Otten koopt en richt een 
slagmolen (oliemolen) op, op het erf van de Clapstert wordende 
mette peerden ommegetrocken; 

- 1619:  Jan Cornelis Adriaen Maes erft een gedeelte van een boerderij 
(zuid de Gemene Straat);

- 1619:  Willem Cornelis Adriaen Maes erft oude stede (grond aan 
Gemene Straat):

- 1619:  Angela Cornelis Adriaen Maes erft huis Micke, nu de Mik 
genoemd;

- 1620:  Heyliger Jan Cornelis Maes verpacht boerderij namens zijn 
vader;

- 1624:  Nicolaes Gerard Peeters, gehuwd met Cornelia Jan Willem 
Bruers, krijgt een huis aan de Ackerstraet, geheten Palmstraet, 
oost; 

- 1643:  Heyliger Jan Cornelis Maes en zijn ongehuwde zus Peterken 
zijn eigenaar van de Clapstert;

- 1648:  priester Servaes Schilders is eigenaar van de Clapstert;
- 1655: Wouter Willem Maes verpacht grote Huysing;
- 1667:  Marie Bartholomeus Cornelis Mys, weduwe van Heyliger Jan 

Maes en Peterken Jan Cornelis Maes, elk de helft, verpachten 
boerderij;

- 1672:  Jan Michiel Princen huurt aanstede, eerder toebehoord 
hebbend aan Herman Jan Peters; 

- 1674:  Adriaen Hendricx huurt de Clapstart van Thomas Schilders;
- 1689:  huis van Wouter Willem Maes publiek verkocht aan Peeter 

Wijten.
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g De ‘mestkreuge’ wordt schoongemaakt om mangelpeeën te laden

g Marie verricht gestaag haar werkzaamheden op het erf
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Familie Van Laarhoven wordt eigenaar

Uit het verpondingsboek van 1785 blijkt dat de kinderen Van 
Laarhoven in juli 1802 eigenaar werden van boerderij Hendrixen. 
Als in Hilvarenbeek in 1792 alle ‘teullanden’ worden opgemeten, 

als voorloper op het kadaster van 1828, worden vier bouwlanden genoemd 
van Peter van Laarhoven: Aenstede(2x), Sandbocht, Buskensacker. De 
weilanden en beemden worden niet vermeld. 
Johannes van Laarhoven, zoon van Peter, is dan voor een derde deel de 
nieuwe eigenaar. In 1802 verkoopt hij zijn deel aan zijn broers Lucas en Jan. 
Lucas is gehuwd met Anna Maria Prinsen en Jan met Joanna Marten van 
Gils. Het betreft: ‘een derde deel in een huis, schuur, stal, schop, bakhuis, 
hof en aangelag’. Verder zijn part in de Buskensakker of Klapstaard, Varen 
Akker en Wolderij.50

Drie jaar later, Lucas is in 1805 weduwnaar geworden en zijn broer Jan 
is overleden, delen Lucas van Laarhoven en Joanna Marten van Gils hun 
bezittingen. Laatstgenoemde krijgt met zoon Peter en dochter Barbara een 
boerderij ten westen van boerderij Hendrixen, nu boerderij Souwen. Lucas 
krijgt met dochter Petronella boerderij Hendrixen, met onder andere de 
Vaarakker en de Luttelbraak. Een jaar eerder kocht hij ook nog de Agterste 
Klapstart en de weide ‘den Hogen Hof met voorhoofd en visvijver’. Die lag ten 
oosten van het Klapstaardstraatje en ten noorden van de Spaaneindsestraat. 
Vroeger stond daarbij ook een boerderij. Die boerderij werd in de 16e eeuw 
ook Grote Huysing of Oude Stede genoemd. In 1619 erfde Willem Cornelis 
Adriaen Maes deze hoeve. In 1655 verpachtte zijn zoon Wouter Willem 
Maes de boerderij. In 1689 werd de hoeve publiek verkocht aan Peeter 
Wijten, die haar liet afbreken. Een nakomeling van ‘die Maes’ vertrok naar 
Rovert en diens nakomelingen vertrokken naar Middelbeers, Baarschot en 
Esbeek en heetten sindsdien ‘Van Rovert’. Op dinsdagmiddag 14 november 
2006 meldde Tjieu Veron ons dat een kraanmachinist bij het laden van 
bieten gestoten was op de resten… van die oude hoeve!

50  R.A.H. Hilvarenbeek R 98; f 216, 19-7-1802
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g Met zwierige omhaal laadt Gerrit de knollen op de platte wagen

g Voldaan rijden Gerrit en Max over de Esbeekseweg richting huis
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Soldatenoverlast en inkwartieringen

Vaak vormden militairen die gewelddadig plunderend ronddtrokken, 
inkwartieringen zochten en oogsten vernielden een ware plaag 
voor de veelal arme boeren. Dat was vaak nog erger dan de 

oorlogshandelingen zelf. In de opstand tegen de koning van Spanje werden, 
nadat Holland en Zeeland na 1576 bevrijd waren, die handelingen vooral 
naar het zuiden verplaatst. Langdurige belegeringen van steden bij ons in de 
buurt waren desastreus voor de wat kleinere dorpen, zoals die van Eindhoven 
(rond 1583), Den Bosch (1601, 1603, 1629) en Breda (1624, 1637). Helaas 
vielen ook vele dorpsarchieven ten prooi aan de verwoestingen.
Hoewel de boeren meestal weer herstelden van de uitteringen speelden de 
gevolgen van vooral de Franse oorlog van 1672 tot 1679 nog lang parten. 
De bekende boerderij de Clapstert op het Spaaneind ging tijdens de Franse 
oorlog geheel teniet. De Tulderhoeve leed enorme schade en de oogst 

g Een vrolijk onderonsje tussen Gerrit en Bernard Souwen
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werd geroofd. De hoeve van Bruers, een van de grootste boerderijen uit 
Beek, had de gigantische waarde van 2500 gulden en een pachtwaarde van  
f 150.0.0 tot f 200.0.0. In 1673 bracht de pacht nog maar 25 gulden op!
In 1674, het jaar van de grote stormramp, werden de bewoners van Esbeek 
op de hoogte gesteld: degene die enige soldaaten ofte met dese laetste doortocht 
ende inlogeringen hebben gehouden kunnen dit aenbrengen opt Raethuys 
alhier. Esbeek en Dun op woensdag van een uur na de middag tot drie uur toe. 
De boeren kregen dus een schadevergoeding. Op 23 januari van het jaar 
daarop werd bericht: is goedgevonden ende verstaen vande laetste inlogeringe 
te taxeren. Voor een leegh peert vijftien stuivers. En voor een persoon zonder 
peert: elf stuivers.
In september 1683 werden in Esbeek en Dun op 66 plaatsen militairen 
gehuisvest: drie regimenten cavallerije, naementlijc van Holtsappel, Loleck 
ende vander Lip, alhier coomen logeeren op donderdach tegens den avont den 9e 
september ende wederom gemarcheert en opgetrocken op woensdach 15e smorgens 
daer aen volgende. Ook op het Spaaneind werden militairen ondergebracht:
- Jan Erff van Loon drie man f 6-0-0
- Laurens Leenderts van Loon een man f 2-0-0
- Jan Adam de Bie een man f 1-4-0
- Leendert Erff van Loon drie man f 6-0-0
- Peter Cornelis Maes twee man f 4-0-0

g Een dansje met de buurvouw is natuurlijk mooi meegenomen
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De toenmalige bewoner van boerderij Hendrixen, Mattheus Jacobus 
van Trier, had drie soldaten in huis en beurde ook f 6.0.0. Dielis Claes 
Bruers had eveneens drie man in huis. Bovendien gaf hij onderdak aan een 
lieutenant, die al betaelt heeft! De Tulderhoeve beurde het meest. Maar die 
had ook een vaandrig en negen soldaten ingekwartierd.

Van 3 op 4 april 1689 streek er weer een regiment voetvolk van den Heer 
Fagel neer. In niet minder dan 27 gezinnen werden in Esbeek soldaten 
ondergebracht. Op het Spaaneind overnachtte de kapitein met zijn vrouw 
bij weduwe Jan Michiel Wouters alias Princen (zuster Engel was gehuwd 
met Cornelis Schilders en woonde even in boerderij Hendrixen), wiens 
boerderij reeds voor 1828 verdwenen is. Dit monument, boerderij/herberg/
winkel stond achter de lindeboom.

Later volgden er nog inkwartieringen in 1735, 1774, 1779, 1780 en 1792. 
De grootste huisvesting van militairen vond plaats tijdens de Bataafse 
Omwenteling: 1794-1795. Liefst 319 personen kregen in Esbeek bij 72 
gezinnen onderdak, ruim vier gemiddeld per gezin. Op het Spaaneind 
kreeg Jan Timmermans, Zandhoeve (nu: Oranjebond), vijf personen. 
Hendrik Gerrit Bruers van boerderij Bruurs had vier kandidaten. Peter van 
Laarhoven van boerderij Hendrixen gaf aan drie mensen onderdak: het 
waren militairen, oudere mannen, vrouwen en kinderen!

g Het lage deurtje geeft toegang tot de herd met schouw
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g Het Belgische trekpaard Max heeft zijn plicht weer gedaan

g Uitspannen doet Gerrit uiteraard steeds in dezelfde volgorde
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De Schans bij boerderij Hendrixen

Om zich te weren tegen indringers en overvallers hadden de 
boeren op het Spaaneind eind 16e eeuw weinig mogelijkheden. 
Men kende in Esbeek wel afsluitbare hekken, zoals het 

Mosterthecken. Maar dat bood natuurlijk niet voldoende bescherming. Om 
de zelfverdediging meer in eigen hand te nemen werden even vóór 1600 
schansen of schransen ingericht. Ze waren vooral bedoeld om de goederen 
van de bewoners in veiligheid te brengen, zoals roerende goederen en vee.
Esbeek kende twee schansen, een in Klein Esbeek en een in Groot 
Esbeek.51 Deze laatste lag aan het Spaaneind, achter boerderij Hendrixen. 
De schans lag links aan het eind van de Heistraat en was omgeven door 
hoog opgeworpen wallen. In oorsprong werd zo’n schans aangelegd op een 
stuk grond uit de gemeynt. De Heistraat liep daar ook tot op de heide. 
Om het perceel aan het oog van stropende militairen te onttrekken, 
werd de aarden wal beplant met dicht struikgewas. En daarin ligt ook 
de grondbetekenis van het woord schans. Scantse betekent: ‘bolwerk’, 
‘borstweer’. De oorspronkelijke betekenis is: takken- of rijsbos. In Esbeek 

51  J. van Helvoirt. Schransen in Esbeek, in: “Tussen Paradijs en Toekomst”, nummer 48

g De Schans van Groot Esbeek op het einde van de Heistraat
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noemen we die ‘musterd’. Die mutsaards werden als borstwering tegen 
de hoog opgeschoten aarden wal geplaatst. Andere namen voor ‘musterd’ 
zijn: heetsel, fak, budze, boeze, krik, bussel, bond, schavei, ruimeling, fasceel, 
bonink en spinse.
In vredestijd werd het stuk grond gewoon beboerd en was dan meestal in 
gebruik als grasland. In 1602 wordt deze schans voor het eerst vermeld 
als Schansveldeke ofte Eussel. Toen erfde Claes Peter Bruers namelijk het 
stuk grond van zijn schoonvader Henrick Peter Claes. Deze Henrick is 
een voormalige eigenaar van de Soenkens Hoeve of boerderij Hendrixen 
en wellicht een van de inrichters van de schans! Het verpondingsboek van 
1656 geeft de grootte weer: 2 loopse en 30 roede. Eigenaar is dan Dielis 
Claessen Bruers.
De laatste eigenaar was Johanna van Raak die in 1904 dennenbos het 
Schranske in bezit kreeg voor 95 gulden. De eigenlijke schans was nr. 
1669. In 1967 werd dit eenvoudige doch waardevolle relict uit de Esbeekse 
geschiedenis weggevaagd door de ruilverkaveling!

g De Schans van Klein Esbeek ten zuiden van het Nereneinde
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Willem Schellekens bezit 23 kavels

De kadastrale kaart van 1828 geeft als eigenaar de weduwe Willem 
Schellekens, Antonetta Hendrikx geheten, wiens naam geen 
relatie had met de naam boerderij Hendrixen. Zij bezat met 

haar kinderen ook nog een boerderij in de Groenstraat (nu: boerderij 
Gerrit Smolders. Op de plaats van de schuur stond de boerderij van Peter 
Bruers). Haar man Willem Schellekens had de boerderij gekocht in 1821. 
Ons boerderijtje betrof sektie E no. 704. Legger 523 geeft aan, dat de 
totale grootte ruim 9 hectare was en uit 23 kavels bestond. De volgende 
kadastrale nummers uit Sektie E hoorden bij de boerderij: 
 568 BOS IN DE RESSELBRAAK
 569 RESSELBRAKEN
 600 HOPVELDEN
 611 JANTJESVELDEKE (COOLHOF)
 612 LAMBERTAKKERTJE (HOFSTAD)
 613 KLAPSTAARD (BUSKEN AKKER)

g In het vroege voorjaar kan de Dries best stalmest gebruiken
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 702 AANSTEDE
 703 AANGELAG
 704 AANSTEDE
 706 AANSTEDE
 707 AANSTEDE
 715 JORISAKKER
 803 KRUISAKKERKE
 1204 LEEMPUTTEN
 1221 LEEMPUTTEN
 1227 KLEIN AKKERKEN
 1545 DE KURF
 1644 WOLVERIJ (HOEF)
 1645 WOLVERIJ
 1651 RADEMAKER
 1652 LEEGHUIS
 1657 LEEGHUIS (DIRKE STEE)
In 1863 werd de boerderij openbaar verkocht.52 Leden van de familie 
Noyens kochten het grootste gedeelte van de boerderij op. Maar ook Jan 
Bruurs, Jan van Rooij en Marinus Souwen werden eigenaar van enkele 
percelen: heide en de Staphorstdries. 

52  R.A.H. Hilvarenbeek Notarieel nr. 1734

g Mest kruien is voor Gerrit bijna dagelijkse kost
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Kinderen Nooyens delen het bedrijf

De acht kinderen Nooyens verschenen op 5 januari van het jaar 
1865 voor de heer Frenken, notaris in Hilvarenbeek:

1. Hendrik Nooyens landbouwer Hilvarenbeek
2. Willem Nooyens landbouwer Hilvarenbeek
3. Jan Nooyens landbouwer Dongen
4. Gerardus Nooyens landbouwer Hilvarenbeek
5. Hendrina Nooyens landbouwer Hilvarenbeek
6. Johanna Nooyens gehuwd met JanBosmans uit Hilvarenbeek
7. Peter Nooyens minderjarig
8. Maria Nooyens gehuwd met Antonis Peters te Poppel.
Buurman Marinus Souwen trad op als toeziender voor Peter Nooyens, 
terwijl broer Hendrik voogd was. Deze kinderen deelden de nalatenschap 
van hun ouders: Johannes Nooyens en Barbara van Laarhoven.53 De totale 
waarde van de onroerende goederen werd geschat op 5320 gulden, terwijl 
de waarde van de massa liefst 12.320 gulden bedroeg. Jan Nooyens kreeg 
twee percelen aangevuld tot een bedrag van f 1540.0.0. Hendrina kreeg een 
stuk heide met geld. Samen goed voor f 1540.0.0. Johanna, Maria en Peter 
kregen ieder een bedrag van f 1540.0.0. De drie broers Hendrik, Willem 
en Gerardus erfden samen: huis, stal en schuur, met verder getimmertens, 
tuin, bouw wei en heilanden. Het waren 34 percelen, groot 11 bunder 27 
roeden. Inclusief de onverdeelde helft in een perceel heide (E nr. 2049) 
van 32 roeden 90 ellen, is de totale waarde f 4620.0.0. In 1872 stonden 
de drie broers op 19 oktober bij de notaris om over te gaan tot scheiding 
en verdeeling van enige roerende en onroerende goederen. Grootte: 11.97.20 
hectare.
- Huis en grond f 4600.0.0
- Landbouwgereedschap en meubels f  400.0.0
- Contant geld aan guldens f  2500.0.0

53  Kadaster Eindhoven. Register 25, N 1151; 5-1-1865
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Hendrik kreeg zijn aandeel ter waarde van 2500 gulden. Willem en 
Gerardus kregen samen de boerderij met gronden met een totale waarde 
van 5000 gulden.54

g Marie haalt in plastic zakken enig voorraad kachelhout

g Tevreden kijkt Marie over het erf van de boerderij

54  Kadaster Eindhoven. Register 32, N 650; 19-10-1872
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g Gelukkig... daar is Anna!
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g Samen melken in de Wolverijt



117



118

Willem Nooyens boer van 1876 tot 1914

In de herberg van Jacobus Mallens in Hilvarenbeek vond op 22 
december 1876 de openbare verkoping plaats van de onverdeelde 
goederen van Willem en Gerardus Nooyens. Samen 13 kopen:

1e  koop:  boerderij met aanstede, Jorisakker, Kees Maas Weike, Rademaker, 
Wolverij, Keel. Groot samen ongeveer 7 ha.

2e  koop:  Jantjes Veldeke (vroeger Coolhof geheten); gekocht door Hendrik 
Nooyens;

3e  koop: Hopvelden (ook Bleeke genoemd);
4e  koop: Lambertakkertje (vroeger Hofstad of Oude Hof genoemd);
5e  koop: Klapstaard; gekocht door Jan Bruurs;
6e  koop: Korte Voren (vroeger Buskens Akker genoemd);
7e  koop: Langen Akker; gekocht door Peter van Oort;
8e  koop: Zandligt;
9e  koop: Esbeeksche Dries ( later Nooyen Dries genoemd);
10e  koop: Resselbraken;
11e  koop: Leeg Huis; gekocht door Jan Schellekens;
12e  koop: Keipolder (heide); gekocht door Wouter Hagen;
13e  koop: Gallen (heide); gekocht door Jacobus Verhoeven.
Paulus Schilders uit Diessen zette de veertiende koop (massa) in voor 5125 
gulden. De openbare finale verkoping vond plaats op 29 december 1876 
in de herberg van Hendrik van Gestel. Bij deze verkoping gingen zeven 
percelen naar andere Esbeekse boeren (kopen: 2-5-7-9-11-12-13).
Willem Nooyens, gehuwd met Cornelia Bruurs, nam de boerderij met vijf 
andere kopen en elf percelen ter waarde van 4525 gulden over.55 

55  Kadaster Eindhoven. Register 36, N 1174; 3-4-1877
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g Met lange halen snippert Gerrit de mangelwortelen

g Een volle kruiwagen hebben ze vandaag wel verdiend
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Hendrixen komt uit Gelderland 

Toen Willem Nooyens kwam te overlijden kreeg zijn vrouw 
Cornelia Bruurs in 1901 de helft van de goederen en hun twee 
zonen elk een vierde deel. Notaris Emilius Huysmans verkocht 

op 18 februari 1914 de complete boerderij, groot ruim 11 hectare, aan 
Bernardus Hendrixen.56 Hij was landbouwer en afkomstig van Velthunten, 
gemeente Gendringen. Het adres van de boerderij was toen: D 199 Esbeek. 
Bernardus Hendrixen was geboren op 11 april 1884 en gehuwd met 
Hendrika Keulen. Haar geboortedatum was: 13-6-1883. Bernard wilde in 
Gelderland een eigen en groter bedrijf kopen dan de huurboerderij waar hij 
al vijftien jaar geboerd had. Maar dat viel daar toen niet mee.
In Esbeek woonde in een boerderij aan de westkant van de Mostaard 

56  R.A.H. Hilvarenbeek Notarieel no. 20; 18-2-1914

g Ook het kippenhok moet regelmatig worden uitgemest
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boer Berendsen. Hij was ook afkomstig van Gelderland en wist Bernard 
Hendrixen te vertellen dat er in Esbeek een boerderij te koop was! Allen 
plaatsten hun handtekening onder de koopakte, behalve Cornelia Bruurs. 
Zij verklaarde niet te kunnen naamtekenen, als de schrijfkunst nimmer 
geleerd hebbende. In 1918 verkocht Bernard het perceeltje heide (52.40 
are) Resselbraak genaamd en van het turfveld sektie F nr. 525 maakte 
hij bouwland. In 1924 verkocht hij nog een stukje bouwland aan het 
Spaaneind genaamd de Rademaker (groot 16.80 are): sektie E nr. 1651. 
In 1928 verscheen er blijkbaar een ‘bijbouw’ op het erf van boerderij 
Hendrixen.57 Dat was het bak/washuis. De kadastrale kaart van 1828 laat 
overigens ten noordoosten van de boerderij een klein vierkant gebouwtje 
zien. Dat was het oude bakhuis met varkenskooi. Later is in de schouw in 
de herd een bakoventje met typisch zwart stalen deurtje aangebracht.

g Straks kan Gerrit de mesthoopjes gemakkelijk ‘breken’

57  Kadaster Eindhoven. Legger 3347-Hendrixen
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Drie vrijgezellen worden eigenaar

Inmiddels was in de jaren ’50 het adres geworden: Spaaneindsestraat 7. 
Het was ook de tijd dat de oudste dochter trouwde. Het verhaal wil dat 
boer Hendrixen tegen de vrijer van een van de jongere zussen gezegd 

had: “Ik heb niets tegen de verkering… maar ge moet ze wel vur de voet 
vatte’”. Op 23 april 1958 verschenen Bernard met zijn vrouw en de drie 
jongste kinderen voor notaris Pollen in Hilvarenbeek.58 Dat waren:
- Johanna Maria Hendrixen 16-10-1917;
- Gerardus Josephus Hendrixen 19- 3-1919;
- Maria Theodora Hendrixen 19- 4-1922.
Terwijl nog een klein stukje grond geruild werd met de provincie ging de 
boerderij ongedeeld over in eigendom van de drie kinderen. De grootte 
was 11.32.40 hectare. De koopovereenkomst werd gesloten voor de prijs 
van 28.500 gulden. In de overeenkomst stonden onder andere de volgende 
bepalingen:
1.  de kopers zijn gehouden tot vrijwaring van het rustig en vreedzaam 

bezit, maar niet wegens lijdende erfdienstbaarheden of gebreken;
2.  als een der kopers overlijdt of ophoudt werkzaam te zijn in het 

landbouwbedrijf zal zijn aandeel verblijven aan degene die het bedrijf 
voortzetten. Gezien deze bepaling is anno 2009 Anna dus volledig 
eigenaresse van de boerderij! De kadastrale legger van de kinderen 
Hendrixen, nr. 5421, vermeldde in dienstjaar 1968 nog expliciet over 
alle percelen: “VERVAL JACHTRECHT”. Daarover straks meer!

58  Kadaster Eindhoven. Register 184. nummer 2042; 23-4-1958
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g Behoedzaam haalt Marie de emmer van de puthaak

g De put op het erf levert helder water om schoon te maken
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De boerenoorlog van oktober 1967

Dat plotseling laten vervallen van het Jachtrecht is voor een fervente 
jachtliefhebber en actief jager misschien een rare beslissing. De 
reden van dit plotselinge gedrag was gelegen in het geharrewar 

omtrent de ruilverkaveling die in 1967 gaande was. 
In Esbeek was eind jaren ’60 een vrijwillige ruilverkaveling gestart. Ruim 
80 boeren werkten mee aan de totstandkoming van deze grondruil. Het 
belangrijkste doel van de ruil was een meer efficiënte bedrijfsvoering op 
de boerderij, waarbij schaalvergroting een belangrijk begrip was geworden. 
Essentieel daarbij was dat er meer harde wegen kwamen, de waterafvoer 
beter geregeld werd en dat de boeren meer grond dicht bij hun huis kregen. 
Door de loop der eeuwen lagen de kaveltjes van de boeren her en der 
verspreid door Esbeek. 
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De ruilverkaveling heette toen ‘Laag Spul’. Kavels werden geruild en/of 
samengevoegd. Sloten gedempt en nieuwe gegraven. Wallen met opgaande 
bomen werden geëgaliseerd. Boerderijen werden verplaatst en er werden 
nieuwe gebouwd. Een nieuwe rondweg langs Esbeek werd meteen gepland 
en vrij snel gerealiseerd. Kortom: in een half jaar tijd werd de lappendeken-
structuur van Esbeek, opgebouwd sedert de veertiende eeuw, drastisch 
gewijzigd.

Maar dat had Bernard Hendrixen niet erg gevonden. Dat vond hij juist 
goed. Hij wilde ook gemakkelijker en dichtbij boeren. Maar hij vond 
dat het niet eerlijk gegaan was. Hij voelde zich in de voorstellen van de 
grondruil erg benadeeld en die dicht bij het vuur en in de commissie 
zaten zouden er in zijn ogen veel beter van worden. Volgens hem had de 
commissie zijn werk niet goed en eerlijk gedaan. 

Toen nam hij het besluit om niet meer mee te werken en zijn halsstarrige 
gedrag werd alleen maar erger, hetgeen bij de overige Esbeekse boeren 
kwaad bloed zette. Zij konden immers niet verder met hun plannen. In 
oktober 1967 escaleerde de zaak en de krant kopte: “Rijkspolitie voorkwam 
incident in boerenoorlog te Esbeek”. En het kopje, ‘Stugge boer werkt 
ruilverkaveling tegen’, leek ook niet op een snelle oplossing.
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Drie weken met kleren aan op bed

Bewoners van Esbeek beweerden dat de vier gezinsleden al drie 
weken lang ’s nachts met hun kleren aan op bed lagen. Ze waren 
bang dat woedende Esbeekse boeren hun oude boerderij in brand 

zouden steken. Die meenden dat de stugge boeren, zoals ze betiteld 
werden, totaal geen medewerking verleenden aan de ruilverkaveling. Naar 
verluid had de commissie hen een aanbod gedaan, waarbij iedere Esbeekse 
boer zijn vingers zou aflikken. Nu alle pogingen gestrand waren, waren de 
Esbekenaren volop bezig om hen het leven zuur te maken.

De plagerijen bereikten op zaterdagmiddag 31 september 1967 hun 
hoogtepunt toen zo’n dertig Esbekenaren zich rond een aardappelveld van 
de familie Hendrixen hadden verzameld om hen het rooien onmogelijk 
te maken. Maar de familie had vooraf de Rijkspolitie ingelicht en twee 
bestelwagens met vijf manschappen stonden in slagorde opgesteld. 
Daardoor bleef het bij een ordinaire scheldpartij.

De toen 43 jarige Wim Abrahams, bestuurslid van de Esbeekse 
Boerenbond, was gul met commentaar in de krant: “Deze versnipperde 
grond is voor de familie Hendrixen alleen maar nadelig, terwijl de 
eigenaren van de aangrenzende percelen er ook een hoop last mee hebben. 
Wij, of liever gezegd onze ruilverkavelingscommissie, heeft de Hendrixen 
aangeboden, al deze stukjes grond te combineren tot één stuk van dezelfde 
grootte en kwaliteit, dat dan ook nog dicht bij hun boerderij komt te liggen. 
We zijn zelfs zo ver gegaan hun te ontslaan van de aanzienlijke financiële 
verplichtingen ( 30 gulden per hectare voor een aantal jaren) waaraan alle 
andere boeren in de ruilverkaveling wel moeten voldoen”.

Hun geduld was op en ze zouden er alles aan doen ‘de Hendrixen’ te 
verjagen uit Esbeek! En Abrahams, de leider van de boycot, had vrijwel 
iedereen achter zich, volgens het krantenartikel. Aangevoerd werd verder 
dat de familie reeds vijftig jaar in Esbeek woonde en zich steeds afzijdig 
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hield. Ze waren geen lid van de Boerenbond en de waterleiding in de 
Spaaneindsestraat zou men ook al willen tegenhouden. 
Tot overmaat van ramp zou Bernard Hendrixen tegenover Van Raak, de 
bakkerszoon tegenover de kerk, hebben gedreigd zonodig zijn geweer te 
gebruiken. De Vliegende Brigade had het geweer toen in beslag genomen. 
Daarop trok Hendrixen de verpachting van zijn grond aan de Esbeekse 
jagers in. 

Loonwerkers die toch bij Hendrixen wilden rooien werden tot andere 
gedachten gebracht, zij het onder een ware regen van kluiten en 
dreigementen. Zoon Gerrit Hendrixen sloeg op de vlucht en de achter 
de tractor bevestigde ploeg brak door het geweld in tweeën! De familie 
daarentegen gaf geen krimp en hield zich alleen nog meer afzijdig van 
de Esbeekse gemeenschap. De ‘vrijwillige’ ruilverkaveling ging door. 
Via enkele kunstgrepen zouden de percelen van boer Hendrixen toch 
bereikbaar moeten blijven. En zo geschiedde het dat tot heden een aantal 
percelen opvallend en herkenbaar in het agrarische Esbeek zijn blijven 
liggen: ’t Hoogh aan de Esbeekseweg en de akkertjes ten westen van het 
voetbalveld zijn de meest kenmerkende.

g Op de achterstal is altijd wel werk aan de winkel
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Middeleeuwse boerderij aan riviertje

Nu is het nauwelijks meer dan een ondiepe droge sloot, waaraan 
boerderij Hendrixen in een ver verleden gesticht is. Het water 
kwam uit de immense heide, Aalst Heide of Rovertse Heide 

genoemd, die ’s zomers gortdroog en stuifgevoelig was. 
Ten tijde van de bebossing, vanaf 1904, werd het gebied ook wel Oranjebond 
genoemd. De eerste sporen van het oude beekje zijn te vinden ten zuidoosten 
van de Slikkenberg. Dat begin werd ook wel IJsselrijth genoemd. Althans 
een ingenomen en omwald perceel heide van Nicolaas Peter Damen uit 
1775 dat aan dat beekje lag, droeg die naam.59 Een ‘rijt’ is een gegraven loop 

59  R.A.H. Hilvarenbeek R 87; 25-2-1775

g Het riviertje liep pal langs de boomgaard
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om zoveel mogelijk water aan het stromen te krijgen, af te voeren.
Misschien is de oudste vermelding van het beekje die uit 1405. Toen 
werd Dirc van Spreeuwel beboet omdat hij enen waterlaet gestopt hadde tot 
Esbeke. Hij wilde de stroom achter zijn erf laten doorlopen.
In 1566 werd in een pachtovereenkomst het belang van het beekje in 
elk geval wel onderstreept: de eigenaar van de Resselbraken zall lijden 
den kerckpat dairover gaende ende onderhouden den waterlaet daerdeur 
lopende, zulcx alsmen dezelve van rechts weghen schuldich is te lijden ende 
tonderhouden. Blijkbaar liep er vanaf het Spaaneind door de Resselbraken 
een kerkpad rechtstreeks naar de Beekse kerk. Misschien moeten we dit 
pad identificeren met de Palmstraat. Het andere kerkpad vanuit Esbeek 
verdween in de jaren ’60 van de vorige eeuw. 
In 1668 werd de wouwer op de Klapstaard van Thomas Schilders op het 
Spaaneind, die gevoed werd door het beekje, doorgestoken. De planken en 
palen werden in het holst van de nacht van 25 op 26 mei gesloopt en de 
wouwer viel, net als het beekje, geheel droog. Deze vernieling had wellicht 
te maken met de grote droogte van de voorafgaande jaren.
Twintig jaar later was wateroverlast de oorzaak van geruzie. Schilders had 
drie nieuwe sluizen geplaatst, waardoor het water niet goed kon worden 
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gespuid, veroorsaeckende dat voorschreven requiranten haere gemeynt 
mitsgaders haere erven ende heye onder water wordt geseth ende onbruickbaer 
gemaeckt. Vervolgens had Schilders zelf de bovenloop van de beek geveegd 
en de eerde ofte bagger wech gehaelt ende gebracht ofte gevoert opten erven 
genaemt de Clapstert. Voorheen hadden de geburen van het Spaaneind 
altijd de beek geveegd en de bagger, die erg waardevol was, afgevoerd.60 
Thomas Schilders was wel eens vaker in de fout gegaan, althans volgens de 
Esbekenaar Hendrik Jan Jan Peters. Hij was boerenknecht bij Jan Laureys 
Woestenburgh aan de Mostaard. Hij had regelmatig opgemerkt dat de 
knecht van Thomas Schilders, Adriaen Jan Vosters, een oogje had op de 
vrouw van zijn baas. Of met andere woorden: dat hij haer wel geerne sagh 
off diergelijcke woorden. En dat was bij Schilders in het verkeerde keelgat 
geschoten.
Op donderdagavond 29 juni 1690 werd Hendrik Peters door Schilders op 

60  R.A.H. Hilvarenbeek R 207; 5-12-1687; 9-12-1687

g De hooihark staat klaar voor vertrek
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het erf van zijn baas tegen de grond gemept. Daarna gooide Adriaen Vosters 
zich boven op hen. En hij schreeuwde met een bloot mes in zijn hand: Tsa 
weert nu u lijff! De huisvrouw van Schilders mengde zich ook in de strijd. 
Getuige Van Beurden had nog gezien dat zij de vechtenden uit elkaar wilde 
halen. Uiteindelijk wist de onnozele knecht zich los te wringen en hevig 
bloedend vluchtte hij bij de boer naar binnen. Hij had een schrouwelijken 
steken van buiten in syn lincker arm soodanigh datter de vendoon uit spoot. 
Chirurgijn Hanegraeff constateerde verder een grote snee over zijn linker 
bilpartij en nog twee steken in zijn rug.
Doch laten we terugkeren naar het Spaaneind: het zandpad naast het 
beekje heet de Heistraat. Een oudere naam is ook wel Hoolstraat. Het 
element ‘hool’ duidt op turfwinning op de heide. Het gebied heet ook: 
Vinkelbraak. ‘Vinke‘ betekent: lichte turf. Een ‘straat’, net als de Heistraat 
of de Groenstraat, volgt bijna altijd de weg van de rivier. De naam 
Spaaneindsestraat is dan ook niet goed gekozen in de jaren ’40 van de 
vorige eeuw, omdat die het riviertje juist kruist.
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g De melkkoe blijft gewillig staan
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g Krachtig handmelken is een vak apart
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Beek vanaf Spaaneind vergraven?

Ter hoogte van het perceel Destel ging het beekje meteen onder de 
Spaaneindsestraat door en boog dan even naar het westen toe. Langs 
de huidige bosrand van de camping is het oude spoor van de beek 

richting Hoog Spul nog goed te volgen. Water gaat er bijna niet meer door: 
in 1967 groef men een grote nieuwe afwateringssloot naast de Heistraat 
richting Hoog Spul. Een gedeelte ten noorden van de Spaaneindsestraat 
ligt precies op de plaats van het oude middeleeuwse Clapstertstraatje.
Meteen onder de Spaaneindsestraat door, voedde het beekje vroeger nog een 
visvijver of wouwer. In 1828 werd die gesplitst weergegeven met de reeds 
genoemde nummers E 650 en E 651. Ook de middeleeuwse nederzetting 
Clapstert met boerderij Hendrixen en enkele andere boerderijen lagen 
natuurlijk aan dat beekje.
Oorspronkelijk moet het beekje even voor het Hoog Spul naar het oosten 
afgebogen zijn geweest om via de Koekovens (betekent ‘hooggelegen 
gronden, aangeslibd aan rivier’) naar de hoofdrivier langs Esbeek zijn water 
te lossen. Dit laatste gedeelte van het beekje werd later Mierbeek genoemd. 
Het werd een ‘modderig droogvallend’ beekje (=‘mier’) omdat het geen 
water meer kreeg! Het oorspronkelijke beekje werd ter hoogte van het Hoog 
Spul vergraven richting Hilvarenbeek om daar voldoende water te hebben 
voor de opkomende industrie: het werd de Zuiderbeek, ten zuiden van de 
Varkensmarkt Platte Beek genoemd. Dat betekent: opnieuwe gegraven en 
aangelegde beek! 
Esbeek had overigens ook zo’n ‘Platte Beek’, toen de oude ‘Esbeek’ (de 
Breebeeck) verlaten werd en een nieuwe beek, de huidige Loop, gegraven 
werd! Later zou overigens het spoor van de oude Mierbeek door pastoor 
Jurgens gebruikt worden als noordelijke parochiegrens van Esbeek.
In 1838 gaf de Beekse schoolmeester Hendrik Broeders een aardrijkskundige 
beschrijving van onder andere Esbeek. Met betrekking tot de waterlopen 
merkte hij op dat er alleen beken waren. Hij noemde toen: Hilver, Reusel, 
Breukelen, Speen en Mortel. Deze laatste was ongetwijfeld de Mierbeek die 
al lange tijd bijna geen water meer gekregen had.
Schuin tegenover boerderij Hendrixen lag een bruggetje dat uiteraard 
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regelmatig opgemaakt moest worden. In de borgemeestersrekening van 
1671 lezen we: item betaelt aen Cornelis Peter Lemans van het brucxken aent 
Spaendocx Eynde tot Eysbeeck te maecken volgens bestedinge vande heeren 
schepenen gedaen.61 In 1752 moest een beer (eenvoudige brug) aan het 
Spaendonck Eynde gemaakt worden: lang 14 voet; boven breed 16 duim 
en dik 7 duim. Aan weerszijden moest het bruggetje met planken worden 
bekleed en onderset met sufficante palen met vier schamppalen.62 Gijsbert 
Jacobus Maes was de inzetter voor het bedrag van 16 gulden.

g De oude Mierbeek nog nauwelijks zichtbaar aanwezig

61  O.A.A. Hilvarenbeek nr. 1109; nr. 15
62  R.A.H. Hilvarenbeek. R 126; f 408v, 29-6-1752 
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Eeuwenoude herberg achter de linde

Op een steenworp afstand van boerderij Hendrixen staat een dikke 
oude lindeboom. In 1998 werd die, in het kader van ‘200 jaar 
Noord-Brabant’, als een klein Brabants monument aangemeld. 

Hij staat op plaats nr. 60 van de meest fraaie lindebomen in ons land. Zijn 
omvang was toen ruim 450 cm, goed voor zeker 200 jaren. Juist achter die 
reusachtige linde stond minstens 1828 een schaapskooi met nog een klein 
gebouw: een karschop.

Een boedelinventaris van Johannes Franciscus Souwen rond 1900 
vermeldde de inhoud van de belendende schuur: snijmachine, kafmolen, 
vlegels, ongedorschte rogge, dito haver, roggestroo, hooi, botermolen, melkkan 
en kaf. Totale waarde: f 268,75. De linde werd wellicht geplant door Jan 
Michiel Wouters. Het kan ook een van zijn opvolgers geweest zijn: Matthijs 
van de Kieboom of Peter van Laarhoven.

In 1656 boerde er, volgens het oudste verpondingskohier, de weduwe van 
Willem Peter Cornelis Willems van den Berch. Zij betaalde toen maar 
liefst f 31.7.10 aan belasting. Zoon Bastiaen verkocht de hoeve in december 
1680 aan Jan Michiel Wouters.63 Van dezelfde Bastiaen had hij in februari 
van datzelfde jaar ook al een boerderij gekocht: gelegen aan de Mostaard. 
Maar die verkocht hij na een jaar weer door aan de Beekse chirurgijn mr. 
Hanegraeff. Tegelijkertijd huurde hij twee boerderijen in Esbeek. Een van 
zijn moeder en een van Maria Hendrik Wilborts.
Nadat Jan Michiel Wouters bijna een jaar in de boerderij achter de linde 
gewoond had, liet hij het grondig beschrijven en opknappen. Het blijkt een 
boerderij met ‘vakken’ te zijn en met veel vitselwerk:64

-...  is gerepareert dit volgende. In de stall verscheijde facken, wel het meeste 
part versien met vitsel ende dicht bestreeken met leem

63  R.A.H. Hilvarenbeek R 68; f 341. 12-2-1680
64  R.A.H. Hilvarenbeek R 171; f 45. 30-12-1680
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-... inde schaepskoij gemaeckt een nieuw gebont aende suijdt sijde
-... inde schuer gemaeckt eenen balck naest de schuer
-...  wel 250 steen reght stroij verdeckt te hebben opde huijsinge, schuer ende 

schaepskoij
-...  gemaeckt offte geleijt drie nieuwe stijlblocken, een in de schuer ende twee in 

de schaepskoij
-...  verrepareert aen schuer, deuren, solders als andersints aen plancken ende 

naegels
-...  wel rijckelijck aende voorschreven huijsinghe gedaen te hebben drie vaeten 

kalck, soo tot reparatie aen den mueren als besetsel. 

Deze Jan dreef er een herberg, was voerman en handelde in boter. Eigenlijk 
was hij seizoensrijder. In 1675 is hij generende met landbouwerie, oock met 
syn peert ende carre nu ende dan vervoert ende haelt op andere naburige 
dorpen alder hande landvruchten, gewassen ende gewinnen, oock nu ende dan 
versamelt enige boter (…) omme alsoo naer Hollant vervoert te werden.65 
De oude herberg/boerderij stond achter de linde en haaks op de 
Spaaneindsestraat. De hoeve lag dus evenwijdig aan de plaetse van de 
Clapstaart, hetgeen je in een droge hete zomer aan de bodem nog goed 
kunt zien.
In 1698 vond er in de herberg een gevecht plaats met dodelijke afloop. 
Enkele jonckmannen uit Beek, zoals Gerard van Diessen en Servaes 
Aert Middegaels, waren in het gezelschap van de dochter van Nicolaes 
Beersmans plezier aan het maken bij weduwe wijlen Jan Michielse.
Op de avond van 6 juli wilde Van Diessen de meid naar huis naar het 
Hoogeind brengen toen Middegaels opmerkte: Hontsvot syde daer. 
Ghij hadde mij geseijt dat ick die vrijster soude thuys leyden! Van Diessen 
antwoordde: Cammeraet, com ick sal noch met u gaen. Belieft haer noch te 
strelen! Er ontstond een hevige vechtpartij waarbij Servaes Middegaels door 
messteken om het leven kwam. 
Interessant is ook de inventaris van de boedel van deze herbergier, boer, 
voerman en handelaar uit 1684:66

vijf koeien twee vaarzen een koeketel
ijzeren ketel een ijseren pot schuimspaan 
twee koperen ketels een potscheet drie kandelaars
twee koperen blakers twee schaaltjes 21 tinnen schotels
zes tinnen teljoren vijf tinnen kommen twee schoteltjes

65  R.A.H. Hilvarenbeek R 1410; 5 augustus 1675
66  R.A.H. Hilvarenbeek R 171; f 192v. 28-3-1684
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g De laatste restjes wintervoorraad worden verzameld en vervoerd
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een klein slecht kastje vier dozen voor krijt zeepkinnetjes 
twee strooien bloemkorven zes kuipen neerslagh 
planken stoelen een lopen een karkistje
tien aarden kannen een houten emmer een koekepan
enig aardewerk vier hoofdkussens drie oorkussens
een zitkussen twee groene dekens een blauwe deken
een slecht witte deken slaaplakens gordijnen 
zes oorfluwijnen vier manshemden twee pellen servetten
een lang tafellaken een rooster een brandijzer
een tang een haal een aks
een wafelijzer een houten schoep twee rieken
een karzadel een greel een stand
een waskuip een tobbe een trog
een moesbord een hoogkar een tree van de kar
een aardkar een eg drie koebakken67

een boterbak een snijbak een karhuif
twee togen twee zichten een zester
een rijtoom een wan twee slechte hachten
twee strooien korven een lange tafel enig koren

In april 1707 werd Mathijs van de Kieboom bewoner. Hij werd ook nog 
genoemd als herbergier en tapper in de lijst van 1715. Tijdens de controle 
van 18 oktober 1715 werd bij Matthijs van de Kieboom in de kelder 
bevonden:
- twee half vaten bier vol;
- een ton lopende inlans;
- een ton luick vol;
- een ton luick lopent.

Hij verklaarde te sullen continueren met den tap soo de huysvrouwe seijt vande 
voirschreven Kieboom. Drie jaar later trof men in de kelder van de herberg 
achter de linde aan: een kinneke wit bier lopende. Hij verklaarde overigens 
niet meer te zullen tappen.68 
In september 1726 kocht Peter van Laarhoven de aloude boerderij. Bij de 
boerderij hoorden nog steeds de volgende percelen grond:
-de Aenstede -den Dries
-het Lant -Hapers Acker

67  O.A.A. Hilvarenbeek. nr. 514. Quohier der Verpondinge 1 april 1690 
68  R.A.H. Hilvarenbeek R 175, f 206v, 371, 446



142

-Boermans Bemdeke -den Dries opt Niew Eijnde
-den Acker -den Dries daeraen
-enen anderen Acker  -den Vaeracker
-den ouden Vaeracker -den Dries
-enen Acker -den Lisbeemt
-den Creupelen Beemt -de Aaenstede van Aert Marten Otten

Peter van Andel, president schepen van Hilvarenbeek, had bovenstaande 
verkocht uit de nalatenschap van Matthijs van de Kieboom, die dat goed 
in april 1707 verworven had. De belending was:
- oost:  Cornelis Jacobs
- zuid:  vroente
- west:  erfgenamen Heyliger Maes
- noord: kinderen Peter Damen
Interessant is nog de vermelding die we onder de akte aantroffen: datse 
’t selve huys nogh schuer niet en sullen mogen afbreecken.69 Erg begrijpelijk 
dat men bang was voor leegstand en desolate goederen. Hilvarenbeek 
was op een enorm dieptepunt beland wat armoede betrof. Toch werd die 
eeuwenoude hoeve later natuurlijk afgebroken. Een zeer grote zwerfsteen, 
waarop een van de staanders van een van de gebinten gerust had, kwam 
onder de lindeboom te liggen. Omstreeks 1949 verdween die naar 
Oisterwijk. Werkgroep Heemkunde Esbeek zal alles in het werk stellen om 
dit ‘historisch fundament’ terug te krijgen onder die linde!

69  R.A.H. Hilvarenbeek R 75, 10 april 1726

g Tevreden glimlacht Gerrit na weer een klus
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g Gerrit moet veel hand- en spandiensten verrichten en is toch tevreden
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Hof ten Eynde oudste vermelding

De geschiedenis van die boerderij gaat overigens veel verder terug 
dan de oorsprong van de linde. Het is de aloude hoeve Hof ten 
Eynde. Een plaatsbepaling uit eind veertiende eeuw luidde: 

neven den Eyndschen Dijck. En dat is de middeleeuwse aarden wal die 
er fragmentarisch nog steeds ligt. De eerste vermelding dateert van 
1390. Dan trouwt Yda Henricks van der Spaendonck met Esbekenaar 
Heynrick Jans van Arendonck. Yda kreeg hoeve de Clapstert en Heyn bezat 
bovengenoemde Hof ten Eynde. 
Deze bewoner ‘achter de linde’ werd tweemaal wegens een delict 
veroordeeld. In 1399 kreeg hij een boete van 1 gulden vanwege van eenen 
waterlaet. In 1419 moest hij het schandelijke bedrag van 10 arnoldusgulden 
betalen, omdat er twijfel bestond over het vergrijp. Esbekenaar Van 
Arendonck quam treckende met eenen peerde tot Helverenbeke inden 
Dingbanc van Oesterwijc. Het paard behoorde hem niet toe, maar hij had 
het genomen bi sinen huys, dair voir dat hi van dieften gevangen wiert. 
En dat hij daarbij door het oog van de naald gekropen was, moge blijken 
uit het relaas van een latere ‘Esbeekse paardendief ’. Op 26 april 1739 
werden Peter van Laarhoven en zijn zoon Nicolaas, beiden wonend aan de 
Mostaard, door de Meester Scherprechter met de coorde gestraft tot er de 
doot naervolgde. Daarna werden ze op de plaats van het ‘buitengerecht’ van 
Den Bosch ten exempel ten thoon gehangen. Ze hadden tussen Drunen en 
Doeveren een paard gestolen, hetgeen in die tijd zwaar werd gestraft. 
Hein van Arendonck kreeg twee dochters. De oudste, Gertruyt, was 
getrouwd met Henrick Denen zoon Daniel Loys. Op 31 december 1460 
verhief zij het van haar vader Henrick geërfde hertogelijk leengoed den Hof 
vanden Eynde neven den Eynschendijck. Hun zoon Aert Henrick Denen zou 
later de Klapstaard beboeren.
Het bordje naast de fraaie lindeboom werd door leden van Werkgroep 
Heemkunde Esbeek in 2006 geplaatst. Behalve tekst en uitleg laat het 
bordje ook een ets van Andreas Schotel zien. Deze kunstenaar vertoefde 
veelvuldig in deze omgeving. Van het oude karschop achter deze linde 
maakte Schotel een mooie ets.
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g Het bordje naast de linde werd door leden van de werkgroep geplaatst
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g De oude potstal werd ‘grupstal’
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g Marie melkt op de malse dries
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g Gerrit inspecteert de ‘zeeg’
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g De schuur is al vaak gerepareerd

g Bloeiende dahlia’s voor stal en schuur
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g Gerrit en Max verzamelen geriefhout

g Een kijkje op het erf in de jaren ‘6o
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g Spullen weggooien moet je niet doen

g Melken op een schaduwrijke plaats
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g De topgevel van de schop afgezet met ‘schudstrooi’
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g De ‘Paardenpad’ was vroeger karspoor
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g Soms gaat de voordeur open

g De oude schuur voor de restauratie
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g Het kippenhok voor ruim 200 kippen

g Koopwaar duidelijk aan de man brengen
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g Marie Hendrixen met buurjongetje Ben Souwen in 1991
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g “Ik heb zeventig jaar onder de koeien gehangen”
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Hertogin bemoeit zich met valkenjacht 

Het grote heidegebied ten westen van het Spaaneind was vroeger 
uiteraard een buitengewoon fraai jachtgebied. Van ouds bezat het 
kapittel van Oirschot het jachtrecht op een gedeelte van de hei 

onder Hooge Mierde en Hilvarenbeek. In 1396 moest hertogin Johanna 
van Brabant er aan te pas komen om de zaken duidelijk te krijgen. Zij 
oorkondde op 31 januari 1396 dat de eigenaren van die goederen het 
jachtgezelschap van ’s middags tot in de morgen van de volgende dag vrije 
kost moesten bezorgen.70

In Esbeek was dat Henrics vanden Dijcke (hiervoor Van Arendonck 
genoemd) en met het ‘goed’ werd Hof ten Eynde bedoeld. Als Henrics 
weigerde dan mochten de jagers een stuk vee in pand nemen. De hertogin 
bepaalde in een schrijven dat de deken ende capittel (…) met hoiren perden, 
vogelen ende honden op de hoven van Ghinhoven en Esbeek, alsoo di van 
outs gedaen hebben, gastvrij ontvangen dienen te worden. 

Het ‘goed Ghinhoven’ lag in Hooge Mierde. In de veertiende eeuw was 
hoevenaar Jan van Tuldel uit Esbeek de eigenaar. Aernt Lysbetten van 
Tuldel, hoevenaar sinds 1377 op de Tulderhoeve, had het eveneens in bezit. 
Ook kleindochter Margriet verwierf deze Mierdse hoeve. Die was gehuwd 
met Goyart Henricks Soenkens. En wat deze laatste naam betreft, zijn we 
terug in Esbeek bij de ‘Soenkens Hoeve’, de latere boerderij Hendrixen.71 
Maar laten we Hertogin Johanna van Brabant nog even haar oorkonde 
afmaken:

... So begeren wi ende willen, dat die deken ende capittel onser kerken van 
Sente Peters t’ Oerschot voerschreven voirtaen allewege hebben ende vredelic 
gebruken des dienst voers. op den goeden van Ghinhoven ende van Esbeke 

70  A. Frencken. Documenten… Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en Oirschot. blz. 273 
71  Mededeling Leo Adriaenssen per e-mail; d.d. 27-10-2004
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voergen., also si van outs gedaen hebben, als lange totdat ons met meerre 
bescheit gethoent werde, dat dese voers. twe goede van desen dienst vrij ende 
ongehouden syn. Ende voert dat sij selve mogen panden ende houden die 
beesten op dien goeden wesende, waer hen die dienst gewernt worde, gelijc si 
van ouden tiden gedaen hebben. Bevelen daeromme eerstelic onse schouteiten 
van den Bosch ende van Kempelant die nu sijn of namaels wesen sullen, dat si 
den deken ende der capittelen voirs. te hoiren versuec altijt behulpich syn hoiren 
dienst te gecrigen, gelijc voirschreven steet, op den goeden voirgenoemde si syn 
vererfpacht, gescheiden of ongescheiden also verre die strecken, also wael alsof 
die goede noch geheel ende ongescheiden weren, sonde enich wederseggen...

g  Werkgroep Heemkunde Esbeek plaatste in 1998 dit bordje



162

Opgraving 2004 geeft duidelijk beeld

g De opgraving, de oude Kerkpad en boerderij Wilborts
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Tussen 26 april en 4 mei 2004 werd in opdracht van de gemeente 
Hilvarenbeek een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het 
uitbreidingsgebied Leeuwerik 2. Nadat de wegcunetten gegraven 

waren werden ze opgeschoond zodat ze archeologisch leesbaar werden. 
Bovendien werden er nog een aantal werkputten en twee proefsleuven 
aangelegd. Totaal werd een oppervlakte van 3184 m² opgegraven.
Het onderzoek leverde ruim 400 sporen op. De bewoningssporen 
bestonden uit greppels, kuilen en paalkuilen. Een paalkuil is een kuil die 
gegraven is om de houten staander verticaal in te zetten. Na het wegrotten 
van de houten paal is soms de plaats van de paal nog zichtbaar als een 
donkere afdruk in de grond. Die afdruk noemt men het paalgat. In een 
aantal gevallen werd ook nog een gedeelte van een paalkern waargenomen. 
Een boerderij had waarschijnlijk zes gebinten en verder rechte wanden. 
Men neemt aan dat dit soort plattegronden, te dateren in de twaalfde eeuw, 
zowel een woon- als stalfunctie had.
Een tweede boerderij stamde uit de twaalfde eeuw en was noordoost 
zuidwest georiënteerd. De lengte was ongeveer 25 meter en de breedte 7 
meter. De kern van het gebouw uit de twaalfde eeuw, gevonden scherven 
tonen dat aan, werd gevormd door twee rijen van zes stijlen. Een derde 
gevonden plattegrond van een boerderij had een voor de Late Middeleeuwen 
kenmerkende bootvorm. Alleen het zuidelijke gedeelte van de boerderij kon 
worden opgegraven. De kern van het gebouw, de totale lengte was 17 meter, 
werd gevormd door twee rijen van minimaal vier gebinten. Datering: late 
kwart van de elfde of eerste kwart van de twaalfde eeuw. In werkput 8 werd 
een vierde boerderij aangetroffen met een lengte van 15,50 meter. Deze 
laat twaalfde eeuwse hoeve bevatte zeer veel scherfmateriaal. Een vijfpalige 
spieker of hooiberg werd gevonden in werkput 1 op het eind van de meest 
noordelijke wegcunet. Vlak daarbij vond men ook nog een bijgebouw met 
afmetingen van 11 bij 5 meter. Tot slot legde men de Kerkpad bloot: een 
karrenspoor geflankeerd door enkele greppels. Men denkt dat de Kerkpad 
eind dertiende eeuws of nog iets jonger is. Uit de archieven komt duidelijk 
een belangrijke naam naar voren: Boghaard. Dit leenhof is vermoedelijk de 
voorloper geweest van Esbeek. 
De gevonden nederzetting op de rand van de hoge zanderige Leeuwerik 
is niet ouder dan de elfde eeuw. Omstreeks 1300 is het gebied verlaten 
en heeft de bewoning in Esbeek zich verplaatst, een proces dat in Noord-
Brabant en aangrenzend België een algemeen verschijnsel is, naar lager 
gelegen gebieden. De Clapstaard en de Mostaard, samen later ‘Groot 
Esbeek’ genoemd, werden ingericht met aanliggende hoeven. Boerderij 
Hendrixen is daar een prachtig voorbeeld van.
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Boerenleven verfilmd in 1983

Een 8 mm filmpje uit 1983 laat in kleur mooi zien hoe het leven op 
de boerderij er aan toeging. Alle drie de Hendrixen waren altijd 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in touw om hun bedrijfje 

draaiende te houden. De film begint in de bloementuin aan de voorkant, 
waar Anna aan het spitten is tussen de bloemen. 
Op de achtergrond rijdt Gerrit met paard en wagen beladen met kuilvoer. 
Nadat Marie kromgebogen een bed in de bijgelegen moestuin heeft klaar 
gelegd, gaat ze zorgvuldig tuinbonen in het smalle voortje op gelijke 
afstand leggen. Even zien we het zwarte bord, waarop enkele producten te 
koop worden aangeprezen: verse eieren, aardappels, rode wortelen, prei.
Gerrit is naar de Esbeekseweg gereden om een laatste wagentje met 
knolgroen te halen. Op zijn akker de Hoogh laadt hij een paar hopen op. 
Blij lachend en voldaan rijdt hij met zijn groene platte wagen met fel rode 
wielen via de Dorpsstraat naar huis.
Op de binnenplaats van het boerderijtje is Anna op het stoepje wat aan 

g Properheid gaat boven alles 
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het poetsen als Gerrit met paard en wagen thuis aankomt. Het makke 
Belgische grijze trekpaard loopt gewillig zijn stal in. De toom, haam en de 
broek worden opgehangen. Dan haalt Marie enkele kruiwagens gekliefd 
kachelhout uit een grote hoop. Gerrit, geruite pet, blauwe lappenoverall en 
brede zwarte riem met onafgebroken shaghie in de mond, is op weg met een 
grote handkar met wel tien pakken stro vanuit de rand van de Oranjebond. 
Uit een voerkuil bedekt met stro, bunt en ‘strauwsel’, haalt de boer 
enkele zakken vol met voederbieten (mangelpeeën) en zet die voorlopig 
in de koeienstal neer. De waakhond blaft luidruchtig in het hok naast de 
paardenstal en laat de cameraman dreigend zijn scherpe tanden zien.
Het zwarte kippenhok, een authentiek lessenaarsmodel met hoge ramen, 
wordt uitgemest. Met een volle kruiwagen komt Gerrit het kleine deurtje 
uit om via de smalle loopplank de dries op te rijden. In hoopjes worden 
tientallen kruiwagens kippenmest omgekiept. Dan gaat hij naar de oude 
regenput die op de binnenplaats staat. Met een lange stok aan de putmik 
wordt een emmer de put ingeduwd. Het opgehaalde water dient om de 
kruiwagen keurig schoon te maken.
Moeiteloos kletst hij emmer na emmer leeg in de blinkende ‘kreuge’. Hierin 
moet immers ook het voer voor de kalveren worden klaargemaakt. Met een 
groot vlijmscherp mes snippert hij de lange voederbieten in kleine stukjes.
De zeven roodbonte melkkoeien krijgen hele mangels toegeworpen. Ze 
staan in de rij in de kleine stal en zijn elk met twee touwen vastgebonden 
tussen de ‘stalhouten’ die aan de bovenkant met spieën in de ‘zult’ 
verankerd zijn. Een touw van de muntel naar de voorpoot en een touw om 
de nek naar het linker stalhout. De koeien worden door de drie vrijgezellen 
handmatig en vakkundig gemolken; Gerrit nu de pet achterstevoren op 
zijn hoofd. De schuimende melk wordt door een geruiten theedoek, die als 
‘zeeg’ dient, in de melkkan gegoten. Het restant is eigenlijk voor de kat, 
maar Anna legt snel het stalen deksel omgekeerd op de kan.
Dan wordt er opnieuw schoongemaakt. Vanuit een grote rode gietijzeren 
pan wordt kokend water geschept om de melkemmers grondig schoon 
te maken. Gerrit veegt de voorstal met een zelfgemaakte bezem van fijn 
griendhout schoon en de kort aangebonden beesten krijgen gehakselde 
mais voorgeschoteld. Dan werpt de camera een blik in de keuken. Anna 
gaat pap maken. Een paar scheppen havermout worden overgoten met melk 
die op de zwarte houtkachel aan de kook gebracht wordt. De ‘moor’ levert 
de ganse dag heet water. Enkele katten dollen speels over de rode plavuizen 
vloer en likken behoedzaam de warme pan uit. Vanaf een hoektroontje 
met wit gehaakt kleedje lijkt een mariabeeldje tussen twee bloemvazen 
goedkeurend mee te mogen kijken. Weinig anderen is dat gegund.
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g Schets van ‘buurman’ Andreas Schotel
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g Andreas Schotel tekende de potstal
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In gesprek met Gerrit Hendrixen

In de jaren ’90 werd een interview met de hoogbejaarde maar kloeke en 
volop buurtende vrijgezelle boer Gerrit Hendrixen opgenomen. Allerlei 
onderwerpen uit het dagelijks leven kwamen aan bod: zijn jeugdjaren 

op de lagere school in Esbeek, het bezoek aan de kermis, het werk op de 
boerderij. Vooral de gebeurtenissen rondom de ruilverkaveling hadden 
hem erg aangetrokken. Maar hij hamerde er nog maar eens op dat het niet 
allemaal eerlijk was verlopen.
Tot slot vertelde hij over een zware onweersbui die boven het Spaaneind 
hing. Wellicht niet zo erg als die van 1 augustus 1674, maar toch … ‘Den 
bliksum sloeg in dieje populier, dieje canadese boom daorginds. Vader 
stond in de keuken achter het gasstel bij de lege melkbussen. De splinters 
lagen buiten op de stoep aon de deur. De bliksembol ging achter de kanne 
dur en die stonnen flink te dansen op de vloer! De vuurbol is het huis uit 
gegaon dur ’t gotegat van de gotsteen of dur de schoorsteen die nog open 
was. Mèr gelukkig haj hut nie gebrand.
En moeder die ging naor de kaomer toe om te kèèken of de raomen dicht 
waren. Mee es ze de deur ope deej, sloeg ze daor in huis tenèr. Mina, die 
in Blaol wônt, zat in huis onder de schouw meej Marie op durre schôt. Dè 
was toen nog mèr zo’n klein mèske en die haj hûl dûr hand verbraand van 
buiten. De spiegel in de kaomer was geheel geskandaliseerd. Och, jonge… 
Wij dochten zeker ôk, moeder die is harstikke dood. Mèr dè viel toch 
meej. Mèr ze kletste dur zo tenèr. Dur dieje zucht he. Mer gebrand heej 
hut gelukkig nie.
Ja, dieje vuurbol zat achter die kanne daor. D’r zat toch wel beweging in 
denk, want de kanne daanste op de vloer. Als ze mèr naor buiten kan zegge 
ze dè dè nie zo veul hiendert. Anders ben ik er ôk nie aon thuis. Marie was 
er toen zo bang van geworre van onweer. Want als er dan buiten een bui 
kwam en ’t wier zo wè donker dan ging ze al naor bed toe. Anders hebben 
we eigenlijk gin orrige dingen meegemaokt.
Alleen pas geleeje. Ik zeg nog tegen dun dokter toen tie kwam ’s middags 
dèk nie wies woar ‘k waar. Ik zeej tegen dun dokter dè ik evenwichtstoornis 
haj. Want toen ik ’s mergus onder ‘t melken de kanne wilde uitgiete kletste 
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ik hier en daor te nèr. Anna zeej toen: “Ge kunt doen we ge wilt. Dun 
urste miens die hier komt die laot ik opbelle”.
Vervolgens vertelde Gerrit iets over de Esbeekse bedevaart St. Cornelius …
Vural pastoor Simons zette er hair achter! En dan zeej Frans van Gils, aon 
de Tramboan, de man van Miet Noyens, als de Knillis vurbij waar: “Hij 
heej wir zo’n erpelhupke bij mekare aon klein geld”.
En mijmerend over zijn jeugdjaren … ’s Zondags deej ons moeder 
bôdschappe bij Schijvens in Beek om kleer of zo te kôpe. Daor tegenover 
stond de bakkerij van Hendriks en dan ston ik meej de ander kender vur 
’t raom: “Krège we unne krentenbol”. “Jao, zeej moeder dan, es vader de 
verkens verkocht heej”.

Tegensworrig komen ze hier veul ouw brood brenge. En daor zitte gewoon 
brooikes en krentenbolle tusse! En nauw worre ze aon de kalver opgevoerd. 
Stokbrood en zakke vol meej heel mikke. Die geef ik dan mèr aon het perd. 
Enen hele mik die fret hij zô op.
Nee… dûr wordt mee gesmorst tegensworrig. Het is sunt dettur zo veul 
miense meej sneuvele, mèr het moes wir eens oorlog worre! Harrie van 
Raok zeej vruger in den oorlog altijd: “Ze moete urst honger aon dur 
donder krege, vur dè ze ut lussen”. Zakgeld hen wij ook nooit gehad. Wij 
han niks nodig! En zô wast…!72

g Gerrit praat honderduit tijdens het interview

72  Geschreven volgens de aanbeveling in ‘Hoe schrèèf ik Biks’, januari 2001. Uitgegeven 
door het Biks Taol Genôtschap.
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g Gerrit Hendrixen in gesprek met een journalist
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g Gerrit Hendrixen bij de opening van De Schuttel
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Touwtrekken om monument

Begin jaren ’90 werden er pogingen in het werk gesteld om het 
boerderijtje op de monumentenlijst te krijgen. De gemeente wilde 
het pand op de gemeentelijke monumentenlijst zetten, maar de 

bewoners waren erop tegen. Vanwege de ‘sterk emotionele verbondenheid’ 
met het huisje staakte de gemeente haar plannen. Ook toen alleen Anna 
nog bewoonster en eigenares was bleef de gemeente bij haar standpunt. 
De wethouder noemde het in een krantenartikel een gemiste kans: “Het is 
jammer, want het pand heeft een grote cultuurhistorische waarde. Ook de 
bewoonster die nu is overgebleven, wil het pand in originele staat behouden. 
Juist door er een monument van te maken, krijgt het extra bescherming”.
In juni 1993 kwam er de Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. 
Voor ons boerderijtje betekende dat drie foto’s: de voorkant van de boerderij 
met hof; de oude houten schaapskooi/schuur met Belgisch trekpaard; de 
oude houten kippenkooi, wederom met het paard op de voorgond. 
De omschrijving op bladzijde 58 luidt als volgt: 
 Langgevelboerderij-18e eeuw(!)
 Baksteen. Cementen plint.
 Twintigruits schuiframen met luiken.
 Schilddak met wolfeind riet en oud Hollandse pannen. 
 Houten schaapskooi, rieten wolfdak en oud Hollandse pannen. 
 Wanden van hout. Houten kippenhok. Grotendeels authentiek.
 Moestuin complex met haag, diverse hoogstam fruitbomen.
 Dwarsdeel.
 Cultuurhistorisch belang.  
In de Hilverbode (september 2004) werd dit bericht ter inzage gelegd: 
“Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 27 augustus 
2004, gelet op artikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988, een 
langgevelboerderij met vrijstaande schuur, gelegen op het adres plaatselijk 
bekend Spaaneindsestraat 21 te Esbeek, aangewezen als beschermd 
(rijks)monument”. Binnen zes weken kon men een bezwaarschrift indienen 
bij het reeds genoemde Ministerie.
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g Anna en Marie hebben in hun leven al heel wat melk geleverd
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Uiteindelijk rijksmonument

R eeds op 23 december 1999 diende Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant schriftelijk een verzoek in om tot een 
rijksmonument te komen. De gemeente hield geen hoorzitting en 

besloot het complex af te voeren omwille van het op dat moment laten 
prevaleren van het woongenot van de eigenaren boven het belang van de 
cultuurhistorische waarde van het pand. De monumentencommissie van 
de gemeente onderkende dat laatste uiteraard wel degelijk! 
Op 30 oktober 2002 adviseerde Gedeputeerde Staten positief te zullen 
beslissen inzake het verzoek tot bescherming als rijksmonument. Ook 
de Raad voor Cultuur adviseerde bij brief d.d. 24 februari 2003 positief: 
bescherm het pand als rijksmonument.
Gedeputeerde Staten vond het niet terecht dat de gemeente Hilvarenbeek 
de boerderij per 30 maart 1995 van de gemeentelijke monumentenlijst had 
laten afvoeren: “De raad van de gemeente Hilvarenbeek heeft zich niet 
uitgesproken over de waarde van het pand als beschermd monument maar 
heeft de belangen van de eigenaren zonder meer laten prevaleren”.
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g Drie vrijgezellen met elk hun eigen bezigheid passen bij elkaar
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Monument in drie delen

In feite bestaat het monument nu, officieel sinds 8 oktober 2004, uit drie 
monumentnummers:

526767:
Het complex met langgevelboerderij met vrijstaande schuur, daterend 
uit de achttiende eeuw (!) ligt buiten de bebouwde kom op een ruim 
erf met boerenbloemtuin en fruitbomen. Het heeft cultuurhistorische 
waarde als voorbeeld van een betrekkelijk gaaf bewaard gebleven 
samenstel van langgevelboerderij met vrijstaande schuur. Het geheel 
heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendige gaaf 
behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede 
vanwege onderdelen van het interieur. Het heeft ensemblewaarde wegens 
de verbondenheid met de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van de streek 
en is straatbeeldbepalend.

526765:
Eenlaagse langgevelboerderij. Boven een gepleisterde plint opgetrokken uit 
donkere handgevormde baksteen in kruisverband. Het rieten zadeldak met 
wolfseinden heeft stroken van voornamelijk rode Hollandse pannen. Op 
de nok links uit het midden een gemetselde schoorsteen. De hoofdingang 
met voordeur en 2-ruits bovenlicht bevindt zich aan de naar de weg 
toegewende lange zijde. Links een venster met 20-ruits schuifraam. Rechts 
in het bedrijfsgedeelte een ijzeren lunetvormig stalraam met twee roeden. 
Lage dubbele deuren.
De andere lange gevel is geheel gepleisterd. Deze heeft ter hoogte van 
het woongedeelte twee vensters met 4-ruits schuiframen en een deur. 
Daarnaast in het bedrijfsgedeelte een staldeur en lage dubbele deuren. De 
korte zijgevel links heeft twee vensters met 6-ruits schuiframen. De korte 
zijgevel rechts heeft twee ijzeren lunetvormige stalramen. Op zolderniveau 
een hooiluik. Staafankers. De kozijnen zijn turquoise van kleur, de ramen 
wit en de deuren en luiken middelgroen.
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Inwendig is de oorspronkelijke indeling nog grotendeels intact. Er is een 
kleine woonkeuken tegen de lange achtergevel met kleine schouw en 
geprofileerde schouwbalk. Laag balkenplafond.

526778:
Schuur met dwarsdeel, daterend uit de achttiende eeuw en opgetrokken 
in ambachtelijk-traditionele stijl. Vrijstaande schuur onder rieten schilddak 
met wolfseinde. Stroken van rode Hollandse dakpannen. Wanden gerabat. 
Onder het wolfseinde in de naar de weg toegewende korte zijde een grote 
vierkante ventilatieopening. In de lange naar de boerderij gerichte zijde 
grote dubbele deeldeuren waarvoor het dak is opgelicht. De schuur heeft 
in combinatie met de bijbehorende langgevelboerderij ensemblewaarde. De 
schuur is straatbeeldbepalend.

g De zwarte schuur is een juweeltje in zijn groene omgeving
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g Luchtfoto van Esbeek in 1933
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Eigenaren boerderij Hendrixen

1958-2008  Anna, Gerrit en Marie Hendrixen

1914-1958 Bernardus Hendrixen x Hendrika Keulen

1876-1914 Willem Nooyens x Cornelia Bruurs

1868-1876 Willlem en Gerardus Nooyens
 
1865-1868 Hendrik, Willem, Gerardus Nooyens

1863-1865 Jan Nooyens x Barbara van Laarhoven

1821-1863 Willem Schellekens x Anna Hendrikx

1805-1821 Lucas van Laarhoven x Anna Prinsen

1802-1805 Jan van Laarhoven x Joanna van Gils

1759-1802 Peter van Laarhoven x Barbara Bruers

1714-1759 Gerrit Hendrik Bruers x Anneke van Dun

1711-1714 Hendrik Dielis Bruers x Margriet Noyens

1707-1711 juf. Jacobmijne Rijsbosch

1697-1707 Jacob Gerrit Beersmans x Jenneke Bruers
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1640-1697 Dielis Claes Bruers x Berbel Bruers

1620-1640 Gysbert (neef van Jenneke)

1602-1620 Jenneke Hendrik Peter Claes

1570-1602 Hendrik Peter Claes x Cornelia Jasper Wijten alias Bauwmans

1540-1570 Peter Claes Gerits x Aleyt Peters van der Mispelen

1500-1540 Peters Cornelis van der Mispelen x Aleyt Henrick van Spreuwel

1452-1500 Peter van Tuldel x Aleyt Henrick Diercx van Spreuwel
  Peter en Johanna Elisabeth Gerit Diercx

1448-1452 Jan Henricx Block
  Jan van den Horenpoel

g Ieder gaat uiteindelijk ‘zijns weegs’








