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Voorwoord
Twintig jaar
geleden
werd
Werkgroep
Heemkunde Esbeek opgericht: 16 december
1984. Reeds binnen het eerste lustrum wisten we
in samenwerking met enkele auteurs het boek
'Esbeek, niet van gisteren' uit te brengen. Dit
gebeurde n.a.v. het 100-jarig bestaan van de
Esbeekse parochie. In 2004 verschenen in het
Esbeekse Kleppermenneke een twintigtal korte
verhalen, daar onze werkgroep twintig jaar actief
was in de Esbeekse gemeenschap. Jan van Helvoirt beschreef
verschillende onderwerpen uit alle hoeken van Esbeek in de loop
der eeuwen. Kortom: dwars door Esbeek!
Voor u ligt nu dan ook het boekje 'Dwars door Esbeek'. Deze
veelal anekdotische verhalen, berustend op gegevens uit het
rijke Beekse archief, zijn aangevuld met zes langere niet eerder
in Esbeek gepubliceerde artikelen. Na drie korte verhalen treft u
steeds een Esbeekse ansichtkaart aan, afkomstig uit de verzameling van Peter de Laat. Ad van Rijswijk, die het fotobestand
van de werkgroep beheert, zorgde voor de foto's.
Nico Leeijn moeten we bedanken voor het verzamelen van de
artikelen vanuit het Kleppermenneke. De opmaak van dit boekje
was in handen van Jan Craninckx, waarvoor veel dank. Vooral
veel dank zijn wij ook verschuldigd aan Océ-Nederland B.V. voor
de reproductie van deze uitgave. Ook mogen we natuurlijk de
sponsors niet vergeten.
Werkgroep Heemkunde Esbeek wenst iedereen veel leesgenot.
WERKGROEP HEEMKUNDE ESBEEK
Frank Hafkemeijer
Peter de Laat
Bert Schilders
Jan van Helvoirt
Ad van Rijswijk
Esbeek, maart 2005
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Esbeek redde Beek aan de rand van de
afgrond in 1729.

In 1708 werd Hilvarenbeek door een groep Franse ruiters geplunderd en gebrandschat. Komende vanuit Poppel staken ze
verschillende boerderijen in brand en verwoestten de woning van
de toenmalige predikant, 'de Dekanij' geheten, totaal. Enkele rijke
Beekse notabelen wisten via geldinzameling de Fransen en/an te
weerhouden heel Beek plat te leggen. De reden was: represaille!
Na de droogte en de epidemie van 1719 kwamen er bijna
30 huizen te vervallen. Maar het kon nog erger! Regelmatig
werden huizen en gronden bij executie openbaar verkocht. Soms
liep dat uit de hand en kwam er vanuit de bevolking protest, zoals
in 1717 toen iemand schreeuwde: Die eerst meijnt, sal een slagh
in sijn backus hebben! Even later werd de schepen Van de
Sanden aan de haren door een aantal boze vrouwen van een
verkoping van het marktveld weggesleept. De prijzen van de
huizen daalden drastisch en het aantal geborenen liep zienderogen terug.
Het dorpsbestuur klaagde dat er sinds 1729 geen trapiere van
wolle takenen meer woonden. Ook waren de vele opkoopers van
booter en andere coopmanschappen uit Beek verdwenen. Er
werden bovendien geen 'landerijen' meer ingenomen, en bij de
bestaande waren de kosten groter dan de opbrengsten! Hooi
winnen was al helemaal niet mogelijk op die magere en schrale
Beekse en Esbeekse weilanden, doordat er te weinig mest was. :
Daardoor was men genoodzaakt elk jaar duur hooi aan te kopen
in de Langstraat. Derhalve werd er ook veel stro en spurrie aan
de beesten gevoerd.
Men telde op dat moment in Beek 357 huizen waarvan de bewoners in totaal voor 16 duizend gulden aan belasting moesten
opbrengen. Men telde slechts 954 hele en 200 'halve hoorn
beesten'. Het bestuur vroeg zich vertwijfeld af hoe het mogelijk
was dat zoveel mensen konden leven van die landerijen: die
meest alle schraale en magere sant gronden zijn. Hun eten was
8

Stoomploegen ingezet op de immense heide.

ook erg eenzijdig en had weinig kwaliteit: Groove boekende
karnemelke pap, aardappels met olie en karnemelk off water
voor haar drank.
Voorheen werd Hilvarenbeek, gelegen tussen Luik en Breda,
veelvuldig aangedaan door meenigmaal op eene dag 10 a
20 karren met 5 a 6 paarden bespannen. En nu zag men
misschien één kar om de veertien dagen! De vijf jaarmarkten en
de vrijdagse markt was ook verleden tijd. In die tijd werd in een
herberg meer verteerd dan nu in heel Beek samen!
Ten einde raad vroeg het dorpsbestuur aan Den Haag een
remissie van ƒ 2000,- op de verponding en ƒ 400,- op de gemene
middelen.
In later slechte financiële perioden zou men in Beek woeste
gronden gaan verkopen. Sinds dat memorabele dieptepunt van
1729 heeft men duizenden hectaren uit de Esbeekse gemeynt
verkocht. Momenteel is Beek een van de armste
gemeenten....en de woeste grond is op, maar het Esbeekse
buitengebied wordt wel gekoesterd. Het volgende probleem voor
Beek is ruimte voor woningbouw en andere uitbreidingen.
Esbeek: let op uw saeck!
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Esbeekse zandhoeve kent reeds zeer
lange geschiedenis.

Wie kent niet het mooie Esbeekse landhuisje aan de rand van de
Rovertse Heide. Het draagt een tableau met het opschrift:
Oranjebond van Orde. Vooral de vele wandelaars zullen denken
dat het erf van het huis uit dezelfde tijd stamt als de heide-ontginning zelf. Niets is minder waar!
Het bestuur van de Oranjebond van Orde keek op haar neus toen
de gemeente Boekei meedeelde geen heide te willen verkopen.
In Lage Mierde meende men meer geluk te hebben. Op het
laatste moment liet het gemeentebestuur ook hier de koop van
de Mispeleindsche Heide niet doorgaan. Hilvarenbeek was, in
hun ogen, veel voortvarender met het gevolg dat men nu in Beek
geen meter grond meer heeft!
Het boerderijtje werd gekocht van familie Van Raak op
13 oktober 1904. Het had een oppervlakte van 11.80.83 ha. Een
halfjaar later brandde het reeds leeg staande boerderijtje af. De
nieuwe eigenaar sprak er toen nog schande van middels een
brief aan de Heidemaatschappij die de ontginning vanaf 1904

Voorheen hoeve 'ten Doren'.
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zou uitvoeren. Men ruimde de puinhopen van 'het Zand', in die
tijd de naam voor de boerderij, op en bouwde op dezelfde plaats
een nieuwe woning: een keurig net gebouwtje, friscli en kleurig
afstekend tegen de omgeving. Er werd ook nog een stalling voor
de ploegossen gebouwd, terwijl er tevens een berging voor landbouwproducten aan vastzat. Een latere bewoner was een zekere
Slik; de bekende heuvelrug waarachter de boerderij verscholen
lag wordt daarom vaak Slikkenberg genoemd.
Terwijl de omgeving vaak 't Zand of 't Santeynt genoemd werd,
kwamen we in de archieven nog andere namen voor de boerderij
zelf tegen. Jan Timmermans kocht op 5 april 1740 de boerderij
aan 't Sant.
Daarvoor was het van Dirk van Laarhoven die het van het 'Beekse
Mannengasthuis' gekocht had met als benaming Santgracht.
In Esbeek kennen we dus twee 'grachten'. De Lange Gracht ten
westen van Esbeek en de Santgracht in het oosten: beide
gebruikt om de kostbare en vruchtbare bouwlanden af te
bakenen en te beschermen tegen verdere erosie. Beide
'grachten' liggen er nu dus nog: unieke middeleeuwse relicten! In
1696 moet het boerderijtje Hoeve Gracht van Jan Verhoeven
grondig verbouwd worden. Immers: t'geheele huyse ontramponeert van vooren ende achteren, soo in weechten, wanten,
vloer, dach als andersints. In de schuur moest een stijl
vervangen worden alsoo t'eenen mael uijtgeweecken is.
De oudste naam luidde: hoeve ten Doren. Een '-doorn' is in de
Middeleeuwen een zandrug.
De priester Tielmans van den Doren verdeelde in 1416 zijn boerderij bij testament. Alle namen duiden de eeuwenoude zandwal
aan. Tot slot is een vermelding uit 1396 interessant. Hertogin
Johanna van Brabant kwam tijdens haar jaarlijkse valkenjacht
overnachten en eten op de Esbeekse hoeve van Henrics vanden
Dijcke: met hoiren perden, vogelen ende honden opden goeden
van Esbeke (...) ende bleven daer eten ende drincken des
nachts daertuevende. Wellicht was dat op de oude hoeve achter
de Spaaneind-linde.
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Esbeekse Kinderlaan product van eerste
boomplantdag.

Boomplantdagen kende men in Frankrijk en Amerika al lang voor
de 1® wereldoorlog. Juist voor het uitbreken van die oorlog werd
in ons land 'Het Boompje' opgericht, een vereniging waartoe
behoorden: de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, de
Nederlandse Heidemij., de Oranjebond van Orde, de
Nederlandse Padvinders en de 'Tuchtunie'! Doordat deze laatste
organisatie het steeds drukker kreeg en het vellen der bossen
steeds op grotere schaal toenam, waardoor de houtvoorraad
zienderogen afnam, werden voorzichtig op 5 april in een schooltuin in den Haag door een grote groep kinderen vrucht-, sier- en
laanbomen geplant.
Maar de eerste echte Nederlandse boomplantdag werd op
24 april 1917 gehouden op landgoed De Utrecht te Esbeek.
Hiervoor waren 160 jongens van 15 bijzondere en openbare
scholen uit Tilburg uitgenodigd. Het waren jongens, over meisjes
werd nog niet geboomd, die zich in de hoogste klas hadden
onderscheiden. De plaatselijke houtvester Sissingh had de
leiding en zette in grote lijnen de bedoeling uit:
1. De laan vanaf de 'zes-woningen' richting Lange Gracht zou
beplant worden met een dubbele rij eiken. De onderwijzers
zouden toezicht houden op het gebeuren.
2. Op school werd van te voren uitleg gegeven over het belang
van het planten en de verzorging van de bomen.
3. De tocht ging per stoomtram tot Esbeek. Daarna volgde een
wandeling van een half uur, begeleid en opgevrolijkt door
muziek van de 'verlaten school' (school voor weeskinderen)!
4. Na het planten volgde er een wandeling door de Hertgang,
waarna de kinderen werden verrast op boterhammen en
chocolademelk.
Uitgezwaaid door nieuwsgierig Tilburg zette de lange tram opgesierd met de Nederlandse driekleur en veel dennengroen zich in
beweging richting Esbeekse houtvesterij.
12

Daar werden ze hartelijk ontvangen door de heer Neggerman
directeur van het landgoed en een deftig gezelschap.
Na afloop kwamen er uiteraard nog de gebruikelijke toespraken
waarin toch vooral beklemtoond werd dat het een voorrecht was
te hebben mee mogen werken aan 'den eersten Nederlandschen
boomplantdag'. Een latere naam van deze weg, 'Blokjesweg',
sloeg overigens niet op de geplante bomen, maar op kopse
houten stammetjes van het wegdek.
De laan die toen aangelegd en beplant werd, trok een voorlopig
spoor dwars door een uiterst belangrijk eeuwenoud Esbeeks

agrarisch gebied: de Cromschutten. Een beemden-gebied met
een ingenieus irrigatie-systeem dat zorgvuldig beheerd werd en
het hooi moest leveren voor de Esbeekse en Beekse runderen in
de winter. Honderd jaar later werd definitief door een nieuw fenomeen beslag gelegd op die Cromschutten: de golfbaan. De uit de
kluiten gewassen kruinen van de Tilburgse schooljeugd rest niet
anders meer dan mistroostig neerkijkend op de Ekster speels de
misgeslagen ballen te weren, als waren het volleerde golfbrekers: de aandacht voor de Kinderlaan is weg!
13
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Vrede van Munster in Esbeek op 10 juni
1648 gevierd.

in 1998 werd via allerlei activiteiten herdacht dat 350 jaar
geleden de Vrede van Munster getekend werd. Met deze pennestreek werd de bekende Tachtigjarige Oorlog beëindigd, de vrede
tussen Spanje en Holland tot stand gebracht. Wat betekende dat
voor Beek en Esbeek?
Een periode van ellende, verderf, brandstichtingen, plunderingen, soldatenoverlast en inkwartieringen. Maar ook een tijd
waarin het opkomend protestantisme vaak in botsing kwam met
de katholieke kerk. Hilvarenbeek was geen broeinest van ketters
en de bekende beeldenstorm lijkt aan Hilvarenbeek geruisloos
voorbij gegaan te zijn. Maar toch....!
De diensten in de kerk werden verboden en in 1635 werd in de
school een altaar opgesteld. In 1636 domineerden de Staatsen.
Dus nog vóór de Vrede van Munster in 1648 waren Beek en
Esbeek 'grensdorpen'. In 1642 werden de vieringen hier geheel
opgeheven en week men uit naar Poppel, daar werd toen ook de
grens getrokken, om een schuur bij Rovert in te richten. De kerkmeesters haalden toen immers 12 gulden en 6 stuivers op voor
de miswijn en de 'peperkoek' (hosties). Vanaf 1658 konden de
Esbekenaren en Bekenaren naar een nieuw gebouwde grenskerk in Poppel.
Aanstelling eerste dominee.
In 1648 werd de Beekse kerk aan de binnenkant wit gepleisterd
(zoals nu nog het geval is). Alle paapse ornamenten werden
weggehaald en het pas nieuwe kruis werd van de kerk genomen.
Ook werd meteen de eerste dominee aangesteld: Gijsbert
Coetsius. De protestanten konden in Beek slechts een klein
hoekje van de grote kerk vullen. In Diessen moest de dominee
ook de viering verzorgen, maar daar woonde niet één protestant!
Toen enkele vooraanstaande katholieke Bekenaars de eerste
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gereformeerde dienst bijwoonden, werden pardoes de ruiten
ingeslagen en de deuren ingetrapt.
Ook de gereformeerden liadden zo hun commentaar op het
gedrag van de katholieken: de Heilige Sabbath wordt gedurende
de predicatie tioe langer hoe meer misbruickt en ontheiligd! Het
is niet alleen een groot ontstichtinge van de Gereformeerde
Religie maar ook tot de openbare veragtinge vanden
Godtsdienst.
Het werd de katholieken dus voortaan verboden rondom het
marktveld de volgende activiteiten te ontplooien:
- uit den boog schieten;
- den bal slaen;
- optrekken van schutterijen;
- enigh geraes omtrent de kercke t'sij bij oude bejaerde luyden
of kinderen;
- het Gilde mag niet met enich geselschap verteren tijdens de
predicatie.
Ook mochten de herbergiers tijdens de diensten geen wijn, bier,
brandewijn schenken
ten waere het aen vremde passanten.
Mr. Andries Prinsen uit Esbeek was een van de eerste gereformeerde schoolmeesters in Hilvarenbeek. Hij was een zoon van
het Esbeekse boerengezin Wouter Andries Symons Schellekens
alias Prinsen en Marijken Michiel Claes Celen. Hij maakte wel erg
rare sprongen. Van huis uit was hij katholiek. Hij 'bekeerde' zich, i
werd protestant en werd in 1652 opgedragen de kleine
hervormde gemeenschap te onderwijzen. Dat duurde maar even i
want hij werd opnieuw katholiek en trad in in het klooster van i
Tongerloo.
Katholieke schepenen vervangen.
Ook politiek, bestuurlijk en juridisch sneuvelden er koppen.
Schout Johan Fabri werd afgezet in 1648 en vervangen door de
protestant Johan Blanckaert. In datzelfde jaar werden ook de
gereformeerden Hendrik Pannekoek en Peter Jeckerman in het
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o p de plaats van het witte kapelletje stond vroeger de 'grenskerk' van
Peppel. De Esbekenaren gingen van 1636 tot 1671 naar de kerk op Rovert.

dorpsbestuur gekozen. Meer bekwame lieden van die religie
waren er in Beek niet te vinden.
Rondom het marktveld kwamen nieuwe verboden. Nu ten
aanzien van aan te prijzen winkelwaren: alsoo men bevindt dat
alle winckeliers gewoon sijn hare winckels soo wel op sondach
als op andere daghe open te stellen, ende hare winckelvenster
ontsluiten, ende daar op allerhande waren ende coopmanschappen publiekelijck ziin stellende ende voorts brengende.
Dat oock de beenhackers off de vleeschhouwers haer vlees
gedurende de predicatie op Sondagen publiekelijck op de
marckt laeten staen....dat oock anderen wortelen, kool, viswerk
en andere venterijen op de marckt zijn brengende.
Schoolmeester omver geschoten.
Georganiseerd verzet tegen de protestanten is niet bekend. Het
waren vaak pesterijen. Het inschieten en ingooien van ruiten
kwam enorm veel voor. Hun moestuinen werden leeggeroofd,
hun bomen werden omgehakt, hun hekken en hagen vernield,
hun konijnen gegapt, hun vee verminkt, hun akkers afgegraven.
De kostersvrouw werd lastiggevallen en met een mes gestoken.
17

Pastoor Houben bekijkt de kerk van Jurgens, die iiij zou slopen.
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Kleermaker Peter Dawans legde bij boterkraamster An Naeijkens
zijn 'schamelheld' bij haar op tafel! Even tevoren was deze
weduwe van de protestantse kommies nog hartgrondig op haar
hoofd geslagen. Vier protestanten werden opgewacht en afgeranseld. De zoon van schoolmeester GIjsbert Woel werd In elkaar
geslagen. Schoolmeester Thomas van der Hammen werd In bulk
en rechterzij geschoten. Toen de autoriteiten een onderzoek
lieten Instellen, antwoordden de gereformeerden dat het allemaal
wel meeviel!
Smid en koperslager DIrck Janssen van Laerhoven was gereformeerd geworden en prompt kreeg hij een plaats In de
schepenbank. Dat zette kwaad bloed. Men schoot 's avonds op
16 maart om 23.00 uur 1692 met een 'roer' kogels en hagel door
zijn slaapkamerraam. En met carnaval van dat jaar werden zijn
ruiten ingeslagen en riep men: Ghij geussen duyvel, comter uijt,
wij sullen u de hals brecken!
In datzelfde jaar, toen hij in de toren de klok afstelde, werd hij
door de schaliedekkers Jan en Adam Verhoeven met zijn eigen
soldeerbout, die hij in het vuur had liggen, behoorlijk toegetakeld.
Hij liep lelijke vlees- en brandwonden op aan hoofd, armen,
benen en borst. De vrouw van DIrck bleef overigens katholiek en
zijn kinderen werden ook gedoopt en katholiek opgevoed.
Religieus geweld in Beek.
Pastoor Peter Bruers, geboren In Esbeek aan de
Spaaneindsestraat, werd ervan beschuldigd dat hij Jezuïten had
gehuisvest en laten preken. Hij moest verklaren nimmer de jeugd
of zijn gelovigen tegen de protestanten te hebben opgehitst.
Peter Bruers woonde aan het marktveld In de Sonne op de hoek
van de Koestraat.
De protestanten waren gebeten op alle geordende religieuzen.
Toen de Mechelse predikheer Jacobus van de Kerkhof In Beek
zijn jaarlijkse 'sermoen' kwam houden en bij de Gouden Leeuw
aan de markt uit zijn sjees stapte, werd hij terstond door de
vorster (soort politieman) aangehouden. Die dwong hem zijn
19

overrok te openen, zodat zijn priesterkledij zichtbaar werd. De
dominicaan werd in Den Bosch in de kerker gegooid en kon
slechts tegen een losgeld van ƒ 600,- vrijgekocht worden.
Bij gemengde huwelijken, die overigens sporadisch voorkwamen, werden later de jongens gereformeerd en de meisjes
katholiek opgevoed. Toen de vagebond of landloper Jan Hooien
op de markt voor de kerk gewurgd werd 'op het rad' werd zijn
dochtertje, dat zielig alleen achter bleef, door de dominee
herdoopt!
Katholieken moesten ook op hun woorden letten en zich matigen.
Illustratief is de ruzie tussen de katholieke boer Toon Wijten en de
gepensioneerde luitenant Adriaan van Andel, een protestant.
Wijten schamperde: Als ik geus was, dan was ik scheepen, maar
dan was ik verdompt en dat wilde ik om de geheele plaats off
ampt niet. Van Andel ging meteen op de vuist. Enkele getuigen
verklaarden dat Wijten stomdronken geweest was. Dit uit angst
dat de kerk gesloten zou worden.

Boerderij aan het Spaaneind. Pastoor Peter Bruers werd er geboren in 1653.
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Bier voor de vrijgezellen.
De kerk zou trouwens aan de katholieken terug gegeven worden
op 22 augustus 1799. 151 jaar na de gedenkwaardige vrede van
5 juni 1648. Nu is het ruim 3,5 eeuw geleden dat in alle dorpen in
onze omgeving gefeest werd. De eerste aanzet tot de definitieve
grens tussen Esbeek en Poppel werd toen gegeven. Dat er
gefeest werd blijkt uit de borgemeestersrekening van het jaar
1648. Er werd toen ƒ 3,- aen bier aende Jonmans van Eysbeeck
betaalt doen den peijs afgelesen worde.
Vertaald in het huidige Esbeeks: 'drie gulden betaald voor bier
aan de vrijgezellen van Esbeek toen de vrede afgekondigd werd'.
Het bier is al lang op, maar de 'jongmans' hebben we nog steeds
volop!
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'Esbeekse lorrendraaier' wint het van
Poppel in 1766.

Niet altijd worden grenzen gerespecteerd. Zelfs als die duidelijl<
gemarl<eerd zijn, dan nog ontstaan er vaal< conflicten. Zo ook
tussen Esbeek en de Mierden. Sinds de afbakening van de
gemeyntsgrens in 1331 door zandwallen en waterkuiltjes kwam
het vrij spoedig tot ongeregeldheden. De vorster van de Mierden
mocht de Esbeekse en Beekse schapen wel 'schutten', maar die
van de hoeve van Tulder niet. In 1405 verklaarde de vorster van

De Tulderhoeve met zijn gronden. Rondom lag de woeste gemeynt.

de Mierden dat hy die van Beke ende Esbeke scutte op die
gemeynt van Mierde, mer die van Mierde en begeerden niet dat
men die van Tuldel scutten soude.
De Mierdenaren beten kwaad de herders van Tulder toe: Ghij.
helpt ons qualic werden (Jullie maken ons arm)! Baserend op
een zeer oud recht werd nog eens in 1441 vastgelegd dat de
hoevenaar van Tulder overal met zijn beesten op de gemeynt
mocht weiden.
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In 1765 begon de Poppelse vorster, Adrlaen van Turnhout, moeilijk te doen. Hij had 14 beesten van de Tulderhoeve geschut op
de aert van Welde ende Poppel. De regeerders voerden aan dat
die van Hilvarenbeek noijt hebben gecontribueert in den coopprijs van den aert ende vroente. Ook betaalden ze niet mee met
de jaarlijkse aertchijns. Men haalde er ook nog een reglement bij
van 5 april 1745, gebaseerd op een anterieur reglement van
1661, waarin bovenstaande bevestigd werd: dat gheene afgesetene van Bedaf, Baerlen, Meirde, Merxplas, Beeck, Raevels,
Eele en Sondereyghen sal mochten torf steken, heyde maeijen,
beesten ofte schaepen hoeden, leem ofte cleije graeven, rus
ofte bleeckelinck steken. De eigenares van de hoeve en de
beesten, Catharina van Dun wed. Swagemakers, beriep zich nog
op de bewijzen vanuit de abdij van Averbode. Maar Poppel had
daar geen hoge pet van op: diergelijcke notitiën van abdijen sijn
eijgen schriften die door den proviseur ofte door enen ofte den
anderen religieus voor hunne commoditeijt worden te boeck
gestelt.
De Tulderse hoevenaarster bracht in dat ze meer dan 50 jaar
zonder problemen de vroente gebruikt had.
Zij zou haar administratie overleggen en een aantal getuigen
wilden verklaringen afleggen. Het waren voormalige knechten
van de Tulderhoeve, die vertelden dat ze vaak met de kudde van
ongeveer 75 hamels meer dan een uur gaans de heide van
Weelde ingingen. De Poppelse schepenen vonden echter dat ze
moest boeten: alsoo desen lorrendraeijer ofte fraudeerder door
de comisen betrapt wordende, het fatsoen daervan soude
moeten betaelen. Uiteindelijk werd Catharina door de Raad van
Brabant te Brussel in het gelijk gesteld, hetgeen haar echter liefst
ƒ 840,- aan borgsommen kostte.
De regeerders en notabelen van Poppel en Weelde haalden
bakzeil en moesten tandenknarsend een schadevergoeding van
ƒ 416-5-12 betalen. Op de plaats van aanhouding staan nu de
gebouwen van de Belgische Boerenbond.
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Handwijzer in Esbeek l<reeg extra arm in
1801.

Momenteel heeft elk kruispunt verkeersborden die alle richtingen
aangeven in kilometers. Daarbij worden nog vaak allerlei borden
voor fiets- en wandelroutes en andere aanduidingen geplaatst
zodat het vaak een onrustig karakter krijgt. Vroeger was het op
alle kruispunten in menig opzicht veel rustiger. Esbeek was
gelegen aan een heerbaan; dat was een brede weg van maar
liefst 40 Bossche voeten (ruim 11 meter). Verder had men ook
nog: een baan, een kerkpad, een leytwech van een dorp int
ander, waer hecken ofte veken hangen, een drijfweg van de ene
markt naar de andere. Die was altijd 1.70 meter breed. Het
Esbeekse centrum aan de heerbaan was de Mostaert. Catharina
van Heesch en Daniel van Poppel waren herbergiers aan de
Mostaard.
In 1742 kwam een Maastrichtse voerman bij haar aankloppen om
een voorspanpaard op Bladel te willen geven. Haar herberg was
gelegen op de roete van Breda over Rovert naer Bladel op
Lommei. De voerman kon onmogelijk verder mits den quaden
weg, die door de Luijcxe voerluijden karren, ingespannen met
ses, seven en dickwils meer paerden, heel gebrooken en door
den vorst en sneeuw genoegsaem onbruijkbaar was.
Op 14 oktober 1801 kwam ervan gemeentens wege een aanbesteding van bruggen en handwijzers. De handwijzer achter de
molen op de Biest bij Jacobus van Gestel moest vernieuwd
worden. Ook die op de Rovertse Dijk moest vervangen worden.
Het exemplaar aan den Hemel en dat aan de Goirlesedijk
zouden gerepareerd worden.
De handwijzer aan de Mostaard moest helemaal worden uitgegraven en ongeveer twee kilometer verder opnieuw geplaatst
worden op den hoek van den nieuwen dijk. Hiermee wordt de
Dunse Dijk bedoeld, die werd aangelegd omstreeks 1788. Vanaf
het Hoogeind in Esbeek kon men nu naar Lage Mierde en via
Netersel naar Bladel. Daarvoor moest men via De Lange Gracht
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naar Dun. Dan kon men via de verdwenen Koevoirt bnjg de rivier
passeren om naar de Mierden te gaan.
In de handwijzer moest daarom ook een extra arm getimmerd
worden. Alles zou gespijkerd worden met taaie spijkers,
40 ponders. Bovendien werd op de planken de afstand in uren
geschilderd. Bekenaar Lauris Bayens, die toen bij inschrijving het
schilderwerk voor zijn rekening nam, beurde een eerdere keer
ƒ 2-8-0 wegens tiet verwen van hantweysers palen.
Het perceel grond dat daarbij lag werd ook genoemd naar de
nieuwe situatie. Immers: Piet de Bruin bezat in 1880 tieide en
mast aan de Handwijzer naar Dun, groot 80.20 are. De
timmerman Jan Vingerhoets kreeg bovendien de opdracht om
extra bordjes te maken om onder aan de handwijzers te
bevestigen, met als opschrift: Straf der boomsclienders.
Gelukkig was houthandel Van Dal toen tegenover de Dunse
handwijzer nog niet in bedrijf! Zij zouden hun beroep dan niet
meer ongestraft uitgeoefend kunnen hebben.
Op 1 oktober 1904 werd besloten om naast de bestaande rijweg
van Esbeek naar Dun....een voetpad aan te leggen. Het huidige
fietspad ligt er nu dus exact 100 jaar. Proficiat!

De Dunsebrug gelegen op de Dunse dijk.
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7

Invoering klassikaal onderwijs in Beek in
1817.

In januari 1830 werd in Hilvarenbeek het idee geopperd de
'schoolmeesters plaats' te splitsen en gedeeltelijk te verplaatsen
naar twee ver afgelegen uithoeken. De achterliggende gedachte
was meer kinderen in de school te krijgen op de gehuchten van
Beek en om hunne ongelukkige kinderen uit die diepe onwetendheid te redden. Er zouden twee nieuwe scholen opgericht
worden, een in Biest-Houtakker en een in Esbeek. Immers: daar
worden zoo veele kinderen tot eene eeuwige onwetendheid
gebracht.
Een bekende schoolmeester uit die tijd was meester Broeders.
Hendrik Broeders schreef in 1838 het bekende kleine boekje
'Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der gemeente
Hilvarenbeek voor de Jeugd'. In 1985 werd het boekje herdrukt
bij gelegenheid van de opening van museum De Doornboom.
Op de Biest werd een kamer vrijgemaakt in een huis staande aan
de Driebuizen. In Esbeek gebeurde dat ook in een kamer van de
boerderij van Hagen aan de Mostaard. Enkele jaren later kregen
beide haardgangen hun eigen schooltje.
De eerste schoolonderwijzer uit de Biest, Petrus van Gooi,
verzocht uit hoofde van zijn ziekte voor eenige dagen ter herstelling naar Tilburg te mogen. Het werd hem toegestaan, maar als
het lang zou duren dan moest hij voor een vervanger zorgen.
Men zou een 'langdurige invaller' krijgen. Cornells van Dungen,
zoon van de Beekse wieldrayer óan van Dungen, werd aldus de
eerst invaller in het Beekse onden/vijs. Hij kreeg toen ook een
vaste aanstelling, want Van Gooi stierf op 13 augustus 1844.
Terwijl bij de oude school aan de Paardenstraat in Beek een
ruime speelplaats werd aangelegd en de schooltuin werd
vergroot, kreeg de Esbeekse meester eene slaapkamer op de
solder aangeboden. Toen al werd de expansie in Esbeek danig
beknot.
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De oude karakteristieke lagere school in Esbeek

Dan werd er op 30 mei 1851 nog eene byzondere school der
tweede klasse voor meisjes in Beek opgericht. Kinderen die de
kinderziekten nog niet hadden gehad en die de koepest inenting
niet hadden ondergaan werden geweigerd. De eerste juffrouw
was J.C.C.M. Gueding en zij onderwees in de Nederduitsche
taal.
Alle bovengenoemde Beekse instellingen voor het onderwijs
dienden ingericht te worden volgens een schrijven van de
inspectie van 4 november 1817. Het onderwijs diende gegeven
te worden ter opscherping van het verstand en vorming van het
hart der jeugd! Bovendien, en dat was nieuw, moest het onderwijs 'klassikaal en op zwarte borden' gegeven worden. Het
interieur moest dus totaal aangepast worden. Voor onze meester
Van Dungen uit de Biest kwam dat goed uit. In januari 1863 had
hij alleen 77 leerlingen onder zijn hoede! Wel had hij de beschikking over 'twee eer-, twee leer- en twee schandborden'! De
schooltijden waren van 9 tot 11 uur en van 2 tot 4 uur. De 'grote
vakantie' was evenzeer marginaal: drie weken!
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Landgoed De Utrecht doet Esbeek weer in
de verkoop.

Enkele jaren geleden werd het 100-jarig bestaan van Landelijk
Vastgoed gevierd: een koopgraag en koopkrachtig bedrijf dat
ruinn een eeuw geleden in Hooge en Lage Mierde aan de weg
begon te timmeren en verzekerd was van succes! Met bovenstaande titel worden zeker geen denigrerende denkbeelden
opgeroepen. Het is bekend dat de 'maatschappij' reeds vele
woningen en boerderijen verkocht heeft. En er zullen er wellicht
nog meer volgen: de grond is voorlopig nog niet te koop!
Het moge ook bekend zijn dat op 18 april 1899
Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht bij onze buurgemeente liefst 35 percelen heide kocht. Het betrof een oppervlakte
van 704.59.90 ha. De prijs was ƒ 16.910,37 hetgeen neerkwam
op ƒ 24,- per hectare. Een mooie financiële opsteker voor die
gemeente!
Ook Hilvarenbeek kon wel inkomsten uit woeste gronden
gebruiken. Toch dacht het gemeentebestuur daar op
18 november 1820 nog erg genuanceerd en verdeeld over: Het
verkopen van enige heide en vennegronden is geheel strijdig
aan de uitzetting der landbouw en lopen regelrecht in tegen de
voorschriften.
Jan van de Put wilde voor ƒ 600,- het heike kopen, gelegen
tussen Diessen, de Beerten en de Biest Op 24 augustus 1803
werd beslist dat het mooi niet doorging! Er werden verschillende
argumenten daarvoor aangedragen, maar de voornaamste was
wel dat heel veel dorpelingen nog aanspraak maakten op die
gemeenschappelijke grond.
Vroente niet zomaar verkopen!
In het Reglement van de Vrijheid van Hilvarenbeek van
27 oktober 1661, dat 45 artikelen omvatte, werd in nr. 24
bepaald: mochten eenige vroente ofte gemeenten wierden
vercocht dan sulcx nyet gedaan sail mogen worden sonder goet29

vinden van de voors. gehuchten. Een mooi voorbeeld daarvan
dateert van 7 januari 1759, toen de Heer Smeling van
Groenendaal 14 loopsen wenste te kopen uit de Spulse Gement,
die daaraan gelegen waren.
De naburen mochten hun sentimenten komen uyten! Jan
Lemnius seyt geen gemeente van de Spulse Gemeente vercogt
te willen hebben. Jan Trompen, Arnoldus van Hees, Hendrik van
Wijk, Cornells Mallens, Hendrik van de Berg, Goyart Bakkers en
Cornelis de Laat waren het met de vorige eens. Peter Wijten seyt
daar niet bij bevoordeelt te sijn! De wed. Cornelis van Hoof seyt
de gemeente niet quyt te willen weesen.
Arnoldus Verdoncq seyt dat hij de gemeente niet kan weggeven.
Peter Otten verklaarde dat hij de gemeente niet kan missen.
Servaas Goossens seyt tot de vercooping geen consent te willen
geven. Francis van de Berg seyt daar bij benadeelt te sijn soo
wel als sijn bueren. Jan van de Broek seyt de gemeente niet te
willen missen. Anthonie Verhagen verklaarde: Het raakt mij niet,
maar dat hij het niet toestaat.
Peter Jan Bruers seyt dat hij het voor sijn part niet vercogt wil
hebben. Hendnk Wouter van Loon als regent vant manhuys seyt
daarbij benadeelt te sijn. Dirk Pellen eindigt tot slot erg diplomatiek en seyt dat hij daar van niet veel weet te seggen! Uiteindelijk
kon verkoop wel goedkeuring vinden indien de koper de
goederen tot cultuur of bosland zou brengen. Verkoop kon niet
uitblijven!
Beek op zwart zaad.
Op 6 juli 1828 had Hilvarenbeek een totale schuld van ƒ 17.075,met een intrest van ƒ721,75. Besloten werd daarna om
33 bunder uit de Grote Gemene Heide van de hand te doen.
Maar weldra moesten de inculte gronden van Esbeek er weer
aan geloven. Liefst 72.66.10 ha. werden verkocht voor de prijs
van ƒ 1931,87. Het geld werd gebruikt om de schuld af te lossen
die nog steeds ƒ 10.600,- bedroeg. Tot die gronden behoorden
o.a. de nrs. 658 en 667 uit sektie F te Esbeek.
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Toen kwam Martinus Huysmans op de proppen: hij kocht voor
zichzelf 130 ha. heide op 21 augustus 1897. Aanvankelijk voor
ƒ 4,- per ha. Doch volgens een commissie bestaande uit de raadsleden Kuypers, Van Laarhoven, Damen en De Kort, moest de
prijs ƒ 16,- per ha. worden: die tieide was immers grootendeels
zeer goed met plaggen bezet. Ze was gelegen tussen Rovert en
Tulder.

Familie Sissingh aan de thee voor de brandtoren.

Een verlichting voor Beek.
Op 31 maart 1898 woedde er een fikse brand in de Gelderstraat.
Cornells van Raak, warme bakker en herbergier in Esbeek, kreeg
een beloning van ƒ 2,50 omdat hij erin slaagde de brandspuit met
het zweet op zijn rug het snelst bij de brandhaard te brengen.
Een druppel op een gloeiende plaat....er was geen water! Nu
kwam raadslid A. van de Pol onmiddellijk met de vroeger
genomen beslissing om een of twee nortonputten aan te schaffen
in de kern van de gemeente ten einde bij voorkomende brand
steeds water in voorraad te hebben.
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Aan de voorwaarde Voldoende geld' was immers door de
verkoop van 150 ha. heide bij Paepschotte voldaan. De voorzitter
wees er echter nog maar eens nadrukkelijk op dat die gelden
alleen gebruikt mochten worden om de schulden van de
gemeente af te lossen.
Als men toch een gedeelte van het geld ergens anders aan wilde
besteden, dan kon men een verzoek indienen bij Gedeputeerde
Staten. En die ging niet zomaar overstag! Woeste gronden, in dit
geval gedeelten van de oude Esbeekse gemeynt, moest je niet
ongebreideld verkwanselen. Uiteindelijk werd op 31 juli 1899
slechts één nortonput op het marktplein gezet. Bovendien werd
eind oktober van dat jaar een lantaarn op de pomp geplaatst., .als
sfeerverlichting.
Maar op de laatste dag van oktober 1899 kwam een hoge ambtenaar van de Heidemij van die sfeer proeven en bij de Beekse
gemeente zijn licht opsteken: dat de Maatschappij genegen zou
zijn, voor redelijke prijs eene uitgestrekte heide achter Esbeek
van de gemeente aan te kopen. Niet dat de raad meteen in hoger
sferen was. Integendeel!
Hilvarenbeek kon het geld zeer goed gebruiken en de bedoelde
heide wel missen, doch...daf er bij eventueel bouwen van .
woningen op die gronden, soms gevaar zou bestaan dat het
aantal armen en behoeftigen in de gemeente zou aangroeien en
derhalve de last der Armbesturen zou vergroot worden.
Boer Bosmans vangt bot.
Kortom: men was toen nog bang dat er 'arme luizen' op de
ontginning zouden afkomen. Wie nu goed de ogen de kost geeft
ziet dat ruim een eeuw later het tegenovergestelde aan het
gebeuren is!
Na verschillende besprekingen door de leden besloot eind
19^ eeuw de raad in beginsel voor goeden prijs wel heide te
willen verkopen en verzocht de voorzitter de ambtenaar der
Heidemaatschappij daarvan in kennis te stellen. Op 23 december
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1899 ging men akkoord met een prijs van ƒ 24,- per ha. De schatters kregen ƒ 1 ,Landbouwer Adriaan Bosmans deed ook een verzoek om 10 ha.
heide te kopen voor ƒ 25,- per ha. enwel sektie G nr. 408. Een
peuleschilletje, nietwaar!
Immers: de Esbeekse boeren waren vanaf 1331, toen werden de
woeste gronden als gemeynt officieel door de hertog in bruikleen
afgestaan, tot eind 18® eeuw de rechtmatige gebruikers geweest,
waarvoor zij overigens ook cijns betaalden. In de Franse tijd
(vanaf 1795) werden de gronden plotseling in de schoot van de
gemeente Hilvarenbeek geworpen. Diezelfde gemeente wees
een eeuw later het verzoek van Bosmans unaniem van de hand!
De toon van onderhandelen was gezet en 'De Utrecht' kon beetje
bij beetje het landgoed uitbreiden en vorm geven. De eerste koop
betrof 318.03.80 ha. in Esbeek voor een bedrag van ƒ 8054,70;
alle in sektie G. Op diezelfde dag werden meteen vijf percelen
van particulieren aangekocht.
De eerste waren:
- Vlasroot: Adriaan van Oort; 1.26.00 ha.; ƒ 31,50.
- Witrijt: Cornells van Gestel; 0.53.10 ha.; ƒ45,70. Later werd
hier de Gagelhoeve ingericht.
Definitieve grenzen.
Meer dan 120 akten zouden bij de notaris passeren voordat de
definitieve grenzen van het landgoed gestalte kregen. Er werden
gronden gekocht, verkocht en geruild. Allerlei bepalingen werden
hierbij genoteerd. Zo werd op 26 mei 1954 Johannes van Dal
verplicht binnen vijf jaar na overdracht een aanvang te maken
met het bouwen van een café-restaurant op het perceel sektie E
nr. 3205, later bekend als 'Dalan' (Dal-Ansems).
Familie Wijten uit Esbeek moest het gebruik van een moestuin
van 8 are verlenen aan Maria van Summeren, wed. Lambertus
van Mol uit de Groenstraat, tot aan het verlaten van de dienstwoning.
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Gebroeders Van de Loo poseren op hun manier.

De kinderen Van Helvoirt uit Diessen ruilden op 26 augustus
1938 3.00.90 ha. tegen 3.00.50 ha. en kregen ƒ 450,- als toegift.
Bovendien kreeg Toon (mijn vader) het voorrecht van Wormgoor
op de nieuwe boerderij 'Poorthoeve' op Tulder te gaan boeren,
hetgeen hij uiteraard niet deed! De beste boerderijen lagen
immers in de kom van het dorp. Jan Bruurs uit Baarschot ruilde
0.27.20 ha. tegen 1.74.40 ha. en moest ƒ290,- bij betalen.
Johannes Puyenbroek ruilde op top!
Kortom: boeren uit de hele omgeving die heidevelden binnen het
gebied hadden liggen, die zij vanouds nodig hadden voor hun
agrarische bedrijfsvoering, moesten uitgeruild worden. Hoe meer
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bos men aanplantte, hoe 'kortzichtiger' men werd! De gemeente
Diessen verkocht hele stukken van wegen en die werden bovendien aan het openbaar verkeer onttrokken.
Gregorius Broeckx verkocht zelfs op 12 oktober 1915 zijn hele
boerderij op Dun: later de Boekenreijder. Hubertus Donkers was
hem in 1909 reeds voorgegaan! Dat was de boerderij in de
Groenstraat, tussen Jan van de Sande en het reeds genoemde
Dalan.
In 1908 deed Hubertus Swagemakers het Heerlijk Jachtrecht
over 125.96.50 ha. van de hand. Drie jaar later zou Huysmans
dat voorbeeld volgen, nadat hij de Hertgang verkocht had. Die
had pas inzicht!
Op jacht naar uitzicht.
Nu voor De Utrecht de grootste honger in Esbeek gestild en het
wiegelende goudgele graan niet langer wuift en uitgegolfd is en
menig landman niet langer in zijn professie kan standhouden om
een graantje mee te pikken maar als een heikneuter naar de
eeuwige jachtvelden dreigt af te glijden, houden we toch nog een
schot voor de boeg door alsnog onverholen een balletje op te
gooien: "Zou de echte jacht nog ooit terugkomen? Kunnen we
nog ooit een wulpse blik heidens op oneindig zetten, zoals onze
voorouders dat konden?"
Dat weten alleen zij, die blijven strijden en als een Heiland de
wijsheid in pacht menen te hebben! Het laatste dappere koppeltje
kemphanen had men in 1912 in het vizier, zag door het oog van
de naaldbomen het bos niet meer, kapte ermee en verdween
spoorloos en uit het zicht!
De huidige productiebossen drukken reeds lange tijd een te
dominante stempel op de voormalige woeste gronden.
Uitbreiding van waterpartijen en heidevlakten zou het open
gebied van weleer nog enigszins in herinnering kunnen brengen.
Maar daar is een grootscheepse gedurfde kap voor nodig. En dat
levert nu eenmaal op korte termijn minder op 'in de verkoop' dan
een aantal pandjes.
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9.

Gevecht om een koe op het Hoogeind in
1720.

Het registreren van vee is tegenwoordig erg belangrijk en
probeert men stipt te controleren. De herkomst van kalveren en
koeien snel en efficiënt traceren kan erg belangrijk zijn. In vorige
eeuwen was men niet minder attent als vee van de ene hand in
de andere overging. Mogelijke diefstal opsporen was toentertijd
meer urgent dan waakzaamheid bieden bij ziekte-uitbraken.
B.S.E. was b.v. toen nog niet bekend, maar kan al wel latent
aanwezig geweest zijn. Bekende runderziekten waren toen overigens: losse tanden; kwade tong; wolf in de staart; veepest; zeer
aan de voeten en ruydig. Deze laatste ziekte noemt men nu
'schurft'.
Belangrijk was de registratie van koper en verkoper en de
beschrijving van het rund. Op zondag 18 maart 1770 zou Geert
Rijkers uit de Groenstraat een koebeest verkocht hebben aan
Jan van de Kaen, die na de coopmanschap het beest naar
Waspik gedreven zou hebben.

Familie Hendriksen verzorgt vreedzaam haar koeien op het Spaaneind.
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Jan Lambert Princen en Martinus van de Broek, beide
Esbekenaren, verklaarden niet te weten dat Rijkers reeds na dne
weken de koe, rood van haer met witte kop, verkocht zou
hebben. Jan Elings, die aan de Broeksie woonde, verklaarde dat
hij een rundbeest verkocht had aan Huybert van Looveren. Het
betrof een koe swart van hair, met een witte kol voor de kop,
welke alhier in Beek is geteelt en gevoeyt! Wouter van Roy van
de Mostaard verkocht een zes jarig rund, grijs van haer. Alles
werd netjes beschreven.
Soms liep de handel in vee wel eens anders af. In de winter van
1720 stapten twee mannen en een vrouw vastberaden naar het
Hoogeind te Esbeek, naar de boerderij waar nu Jan van de
Sande woont. Hen zou vooralsnog een vroege surprise te
wachten staan: het was 2 december! Het waren de president van
de Beekse schepenbank Jacobus de Bossy en de Beekse
vorster (een soort politieman) Wout Rombouts en als een koeiendrijver daar achteraan Marten Marten de With. Op verzoek van
deze laatste boerin ging men ten huize van wed. Marten Jan de
With het koebeest terughalen, dat zij met haar zoon Claes
Marten de With met geweld had ontvreemd. Vriendelijk vroeg
Marten of zij het dier wilden terug geven.
Zij antwoordde bits en wilde klaarblijkelijk geen oude koeien uit
de sloot halen: Neen, ick wil dat niet weder geven! Toen
commandeerde zij, zich gesteund voelend door vorster en president, het beest snel los te maken. Prompt vielen Adriaen en
Claes het verre familielid aan. Zo hevig dat de twee jongelui haar
met de haire vatte en tegens den gront smeten! Maar de woede
was blijkbaar nog niet gekoeld en Claes pakte de mishacx (mesthaak) en sloeg haar so hard dat sij wederom te neder viel. Toen
de president een woordje ging spreken om in een soort
koehandel de zaak te willen sussen, begon de andere zoon,
Adriaen Marten de With, hem zowaar uit te schelden: Ghij bent
een schelm!
En daarmee kon hij onverrichterzake naar huis. In zo'n geval van
twee kijvende wijven kun je beter de koe bij de horens vatten.
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1 ^ Inkwartiering bij 'den Bok' in 1751 liep uit
\ f H de hand.

Op vrijdagmiddag 10 september 1683 streek het Regiment
Infanterie van de Grave van Weijell in Esbeek neer. Om zes uur
kwam via de Lange Gracht, de Dunse Dijk was nog niet aangelegd, een groep soldaten kwartier maken op het gehucht Dun. Op
15 september zouden ze weer vertrekken. Peter Jaspers,
Adriaen Jan Schellekens, Peter van Spaendonck, Peter Verbanit,
Andries Heesters en Marcelis Aerts hadden elk vier soldaten in
huis waarvoor zij acht gulden beurden. Cornelis Peters op de
Coevoort moest er zes huisvesten.
Juist voorbij de brug links stond de herberg van Gijsbrecht
Jansse van Dun. Bij hem logeerden: een capitein met een peert
en een venöhch. Een dag later kwamen daar nog twee soldaten
bij. Peter Aert Peters, nu den Bockenreijder, moest er zeven huisvesten. We zien hier overigens dat het gehuchtje Dun toen met
de Hertganghoeve erbij tien huishoudens telde!
In 1751 had Jan Adriaan Schoormans, herbergier in de hoeve
juist links voor de witte brug, soldaat Willem Bagh ingekwartierd,
's Avonds ging hij de boerderij van Peter van de Sande visiteren
en doorsien of er geen quaat volk was. Maar al snel kwam het
tussen de boer en de soldaat tot een handgemeen, omdat de
laatste maar bij het vuur bleef zitten. Peter zei: Gaat naar u quartierl In plaats daarvan sprong hij op en vatte Peter bij de haren:
in de ene hand de kop en in de andere eenen blote sabel om te
houwen!. Meteen werd hij ontzet door buurman Schoormans en
in Beek door de vorster in een herberg opgesloten. Acht jaar later
zou de zoon van Peter, Jan van de Sande, door leden van een
Vlaamse bende koelbloedig vermoord worden.
Nadat de Dunse Dijk was aangelegd, werd die 'Nieuwe Dijk'
zoals die ook wel werd genoemd, vanaf 1788 veelvuldig gebruikt
voor militaire transporten. In de jaren '60 werd die prachtige
verbinding met Netersel heiaas pardoes afgesneden ter hoogte
van de Flaes.
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In het jaar dat de Fransen Beek binnentrokken via de
Rovertsedijk, passeerde het regiment van Generaal Majoor
Warthen Sleeben de Dunse brug op weg via Netersel naar Bladel.
Op 31 maart stouwde een grote 'legertrein' van 29 karren over de
Dunse Dijk: drie bataljons Meckenburgse troepen van Generaal
Majoor Presentin. Een week eerder hielpen twee Dunse boeren
een gedeelte van het regiment van Leutenant Generaal Baron
van Wilcke mee verplaatsen. Een van hen was Jacobus van Dijk.
De put van zijn hoeve staat er nog, juist voorbij 'den Bok'. Rond
1900 brandde die boerderij met nog een ander ter plekke tot de
grond toe af.

De achterkant van de Bockenrijder.

Door de Fransen werd hem in augustus 1794 nog het volgende
afhandig gemaakt: op den akker wegh getiaalt voor 5 guld.
boekwijt; nog kwijt geraakt een dertig vat aartappelen en twee
liondert pont lioiij. Jacobus van de Sande miste ook het een en
ander: scfiade in bokwij en liaver; weggerakt tiooy en stroo,
bonnen en arappel. In zijn herberg nog enkele getapte artikelen:
bier en snevel, ketel en pinten en kannen, vet, boeter, keys en
soeten moelk!
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Jachtrecht op Esbeekse Tulderhoeve vaak
m betwist.

De Esbeel<se Heerlijkheid Tulder, gesticht in de 13® eeuw
temidden van de onmetelijke heide tussen Poppel, de Mierden
en Hilvarenbeek, heeft altijd bijzondere rechten gehad. Vooral het
jachtrecht was erg belangrijk. De abt van Averbode had zich
beklaagd dat door het veelvuldig jagen de heggen en sloten
rondom zijn gronden werden vernield. Daardoor konden de
beesten van de buren die gronden komen verwoesten.

Notaris Huysmans bouwde het jachthuisje.

Reeds op 29 augustus 1315 kreeg Tulder het jachtrecht, waarvan
hertog Jan van Brabant voortaan af zag. Ook de regeerders van
Beek hadden hier geen bemoeienis meer mee: de jacht van
Tulder werd los van Beek verpacht.
Op 23 december 1723 kwamen de Hilvarenbekenaren Gerard
van den Andel, Jan de Hout en Jasper van Eynthoven met hun
fusieken ende hoe dat deselve hebben doorjaeght die saey
ende weylanden met de boschasie, bij hun hebbende een wit
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frette waermede die selve hebben gevangen diversche konijnen.
Anthonie Swagemakers, de toenmalige pachter, kwam op het
gedruis af met de vraag van wie zij toestemming hadden om te
jagen. Het antwoord luidde: "Van mijnheer De Cort, heer van
Hilvarenbeek"! De pachter bekeurde de drie 'stropers', waarop
Van den Andel in woede ontstak. Meteen had hijn syn bajenettoft
mesch op syn fusik gesteecken. Hij schreeuwde de pachter
witheet toe: In gevalle gij eenig weer biet, ick sal u door die
darmen steecken.
Op 7 februari 1724 was Van Andel weer van de partij. Ook zijn
broer, de onderpresident van Beek(!), Peeter van Andel en
enkele anderen, hadden de landerijen van Tulder affgejaeght
ende gefrotteerd. Deze keer durfde de pachter geen direct
protest aan te tekenen vresende voor gewelt! De abt van
Averbode ging zich met de zaak bemoeien, won het pleit, doch
korte tijd later werd de hoeve verkocht aan de pachter.
Die verleende het recht om te jagen uytgenoemen inde te velde
staende wasschende graanen aan de bewoner van kasteel
Groenendaal, Ph. De Schmeling.
Hij bezat al de helft van het Beekse jachtrecht en gaf het Tulderse
recht terug aan de eigenaars van de hoeve. Dat was eind
19e eeuw Adriaan Wijgerde, die het jachtrecht zelfs cadeau wou
doen aan de nieuwbakken Esbeekse pastoor Jurgens. Wijselijk
mengde hij zich dit keer niet in het conflict! In zijn dagboek
schreef hij: Monseigneur Godschalk raadde de aanneming ten
zeerste af-allerwaarschijnlijkst waren die rechten al lang
vervallen-en bestonden zij nog, dan zouden zij mij in de grootste
moeyelijkheden met de heer van Hilvarenbeek brengen.
De heer van Hilvarenbeek, Swagemakers (afstammeling van de
vroegere eigenaren) claimde nu het jachtrecht. De nieuwe eigenaar, ook een zeer fanatiek jager, liet het er niet bij zitten. Deze
Beekse notaris Huysmans trok uiteindelijk op 21 mei 1909 aan
het langste eind na een reeks van processen.
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De 'vooij' zorgde in 1749 voor amok in een
m Dunse herberg.

Op 24 december 1739 bezocht Jasper van Eynthoven de
herberg van Adriaen Schoormans op Dun. Hij huurde die van
Gerrit Hendrik Bruurs, die zelf 'boerderij Hendriksen' bewoonde.
De belendingen van de herberg op Dun waren:
- oost: Peter van de Sande
- noord: Peter van de Sande
- zuid: de stroom
- west: de Gemene straat (=Dunsedijk)
Op die winterse namiddag maakte hij omstreeks drie uur
aanstalten om naar zijn boerderij te gaan. Hij bezat de bekende
aloude hoeve opten Hertganck, even verderop en stroomafwaarts van de Reusel, bijna op de grens met Diessen gelegen.
Hij verhuurde die boerderij en zijn zoon Antony zou die tenslotte
verkopen aan de eerste burgemeester van Hilvarenbeek na de
Franse tijd: Martinus Huysmans. Die liet de hoeve afbreken.
Een taaie schutter
Jasper zelf was kastelein in de Gelderstraat in Hilvarenbeek. Ook
was hij, evenals zijn vader Willem, 'schutter', een soort veldpolitie
die o.a. loslopend vee moest opsporen en insluiten in de schutskooi. En uiteraard kende dergelijk beroep zijn vijanden!
Nauwelijks was Jasper, gehuwd met Jenneke Verhagen uit Lage
Mierde, op weg of hij werd vanuit een hinderlaag door een snaphaan beschoten. Vanachter de heg had zijn belager op hem
gevuurd: soodanigh in syn hooft en aengesigt getroffen datter
seer veele hagelkoorn in waren. Hij werd terstond de herberg
weer in gedragen en op een stoel vastgehouden, omdat hij
buyten sich selfs geraekte.
De hagel zat in zijn voorhoofd en hals en zijn wangen waren
doorzeefd! Alle aanwezigen waren dezelfde mening toegedaan:
den voornoemde Jasper soude van die schoot aenstonds den
geest gaen geven! Maar de nog steeds hevig bloedende
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'schutter' uit Beek kwam weer tot zich zelf en werd met een kar
naar huis gebracht.
Maar Jasper was een taaie. Als kind zijnde was hem reeds
eerder bijna de adem definitief afgesneden. In juni 1717 lag hij
zwaar ziek in bed. Hij had constant hevige pijnen onder de korte
ribben: synde in perikel om te sterven. Een dag eerder had Jan
Martien Lemmens hem uyt de school comende ontrent het huys
van Hendrik Bosmans spelenderwijs bij zijn schouder gepakt. Hij
gooide hem toen voorover zodat hij pijnlijk op de cant van een
schooldoos was gevallen. En daarvoor had hij onze Jasper met
een doorne stock op den arm geslagen. Thuis gebracht wist hij
echter weer langzaam op adem te komen.
Herbergen op Dun.
Ruim dertig jaar later zou Jasper door getuige Peter Jan van de
Sande met de kar wederom naar huis gebracht worden. Die
stond immers net op het punt om op de hei op Dun zand te gaan
halen.
Deze Dunse boer was ook herbergier in het gehucht op de grens
met Lage Mierde. Hij dreef zijn uitspanning aan de huidige Dunse
Dijk in de bocht bij de splitsing naar Netersel en Lage Mierde.
Ook hij werd eens flink belaagd toen hij op een winterse avond
reeds vroeg in bed lag.
Op 12 januari 1758 kwamen vijf kwaadaardige kerels vanuit
Hooge Mierde naar Dun. Zij wilden zgn. de weg vragen naar
Hilvarenbeek. Die liep uiteraard via De Lange Gracht, een andere
herberg, want de Nieuwe Dijk of Dunse Dijk werd pas dertig jaar
later aangelegd.
Nadat ze zijn zoon Adriaan flink afgeslagen hadden en wat bier
naar binnen gewerkt hadden, kregen ze Peter Jan in de bedstee
in het oog: kom geef maar hier uw heel beurs en al wat gij hebt
en blijft maar stil leggen, of ik schiet u door den kop!
Nadat ze het hele huis overhoop gehaald hadden roofden ze al
wat bruikbaar was. Veel erger nog was het feit dat ze de
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inmiddels gevluchte 88-jarige opa Jan van de Sande buiten
letterlijk in syn naakthemd tegen het lijf liepen.
In koelen bloede werd hij op het zandpad door messteken op een
gruwelijke wijze vermoord. De knecht van buurman en herbergier
Schoormans, juist voor de witte brug links, had in die ijselijke
nacht het slachtoffer nog angstaanjagend seer horen kermen en
lamenteeren aan de rand van de immens kille heide. Onlangs
kwam via onderzoek in het archief aan het licht dat leden van een
Vlaamse bende de daders waren.

Bebouwing en kavels op Dun in 1828. No. 1 huidige 'Bockenrijder'.
No. 3 herberg Van de Sande. No. 4 herberg Schoormans, waar de schermutselingen plaatsvonden.
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Boerderij van Gerrit Hendrik Bruurs. Adriaan Schoormans huurde de herberg.
Op de achtergrond de herberg van Van de Sande.

Op bier getrakteerd.
Op 8 november 1749 deed Jan Vromans in Hilvarenbeek ondertrouw en dat moest gevierd worden bij de reeds bekende herberg
van Schoormans op Dun.
Begrijpelijk. Zijn aanstaande bruid, Anna Antonie Peters, woonde
schuin tegenover, in een boerderij aan de voet van de Dunse
Bergen. In 1891 brandde de boerderij, inmiddels in eigendom
van Beekse notaris Huysmans, tot de grond toe af.
De jongelui die uitgenodigd waren op de vooy kwamen uit de
Mierden en Dun. Immers: Jan Vromans, geboortig van Weelde,
woonde in Hooge Mierde. Andere benamingen die we m.b.t.
'vooy' tegenkomen zijn: kwanselbier, rijbier. Ook treffen we in de
archieven boxembier aan. In later tijd werd ook wel de term
'losschieten' gehanteerd. De oorsprong van 'vooy' zou via 'fooi'
afgeleid kunnen zijn van het Franse 'voie', hetgeen betekent:
weg, afscheid, afscheidsfeest.
Het ging er in elk geval om dat er gratis bier geschonken werd op
de gezondheid van het aanstaande bruidspaar: de 'aantekening'
werd beklonken! Ook was het een soort afscheidscadeau aan de
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achterblijvende jongelui in de buurt. Michiel Verhagen uit Hooge
Mierde was zo iemand.
Mensen die niet uitgenodigd waren en niet tot de buurt
behoorden, konden uiteraard het verteerde zelf betalen,
's Avonds laat kwamen ook Adriaan en Jan van Spaendonk uit
Hooge Mierde de herberg binnen, ieder voorsten van een snaphaan.
Dat zij met de wapenen uit de voeten konden was al langer
bekend. Hun vader, Willem van Spaendonk, was aangesteld als
oppasser van de jacht en wildbaan in de Mierden. In de winter
van 1739 wist Willem met zijn 33-jarige zoon Jan nog enkele
Mierdenaren te arresteren. Twee broers. Jacobus en Hendrik
Adriaens, waren met snaphaan en lange hondt op 20 december
1739 op de heide tussen Reusel en Hooge Mierde aan het
stropen!
Amokmakers verwijderd.
Toen de gebroeders Van Spaendonk aanstalten maakten om te
vertrekken maakten ze enige woorden en verschil met Elisabeth,
de zuster van Jan Schoormans, over het betaelen van het
gelagh. Schoormans sommeerde de Mierdenaren verschillende
keren om zijn herberg te verlaten.
Toen dat uiteindelijk lukte riep Adriaen van Spaendonk woest: lek
sal het huys in brant schieten, tenfi/ijl al het voick daer in is! Onze
kastelein trachtte de zaak nog enigszins te sussen: Dat is niet
fray gesproken om het huys in brant te schieten. Waarop Van
Spaendonk resoluut antwoordde: Dat sal ick niet laten, vooral die
erin huys of in de earner sijn! En plotseling stiet hij inmediaat met
den tromp van syn snaphaan op syn lijff aen. Schoormans
reageerde onmiddellijk en er ontstond een worsteling met de
agressieveling.
Ook binnen in de herberg brak een groot tumult los. Jan van
Spaendonk gaf bij Philip Willems een flinke snede door syn
aengesigt. Volgens een Mierdse getuigen, Hendrik Adriaen
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Ets van Andreas Schotel. Twee hoogkarren voor de herberg van Adriaan
Schoormans.
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Nouwen, had het slachtoffer niemand een quaet woort tiooren
geven!
Ook eerder genoemde buurman Peter van de Sande, was weer
aanwezig als getuige. Volgens hem verlieten de gebroeders Van
Spaendonk de herberg en dropen af. Het feest was meteen ten
einde en de rust keerde weer terug op Dun.
Uiteindelijk een oase.
Totdat de zoon van Peter van de Sande mocht getuigen. In
november 1796 trof Adriaan zijn buurman Michiel Rombouts, die
woonde in de boerderij aan de voet van de Dunse Bergen, waar
ons eerder genoemde 'bruidje' geboren was, op de schuurvloer
aan, alwaer hij hem doot op syn rug vond leggen. Op
27 november deed de chirurgijn De Lang schouwing: zelfmoord,
waarschijnlijk veroorzaakt door de compressie van een koord off
strop.
De herberg van Schoormans werd overgenomen door familie
Roosen. In 1794 hielden de Fransen er huis. In juni 1800 en in
oktober 1809 werd de herberg opnieuw beroofd.
Een eeuw later stond het kleine Dun weer in de belangstelling.
Maar nu van de nieuwbakken Esbeekse pastoor Jurgens. Tot de
kerkstichting in Esbeek een feit was, gingen de Dunse boeren
altijd in Lage Mierde naar de kerk. Om die bewoners snel aan
Esbeek te binden en geen tegenstand te krijgen, benoemde
Jurgens heel slim Gregorius Broeckx tot kerkmeester.
Vanwege zijn vroom leven werd hij 'pastoor van Dun' genoemd.
Vervolgens weigerde hij bij de gemeente een bezwaarschrift in te
dienen (Jurgens zette hem hiertoe aan) om de keiweg over Dun
te laten lopen. Dankzij hem zal Dun steeds meer een oase
worden.
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Knokpartij in herberg van Jan Damen aan

O ar de IVIostaard in 1704.

Aan de Esbeekse Mostaard stond in de 17® eeuw de herberg van
Jan Hendrik Damen (zie foto). Hij was getrouwd nnet Elisabeth
Hanegraef, dochtervan de bekende chirurgijn mr. Adr. Hanegraef
uit Hilvarenbeek. De chirurgijn was de man van de praktijk: de
steen ende breucksnijder of operateur. Hij deed ook de aderlatingen en de amputaties. Vervolgens maakte hij proteses en zette
hij gebroken ledematen. Bij autopsies was hij het die het mes in
het lijk zette.
Aan de Vrijthof bezat hij ook nog een oliemolen. In Esbeek had
mr. Hanegraef een boerderij aan de Mostaard, die haar dochter
in april 1707 erfde, nadat haar vader in 1703 gestorven was.
Echt 'in de olie' was Jan van de Bergh in het najaar van 1704 toen
hij bij Jan Hendrik Damen behoorlijk brandewijn had zitten
drinken. Hij moest zelfs naar huis gebracht worden vermits soo
seer besclionken! Hij had een enorme snede in het aengesictit
opgelopen. Hij wist zelfs niet eens wie die verwondingen hem
had toegebracht. Wel had hij met Huybert Maes, die op het
Hoogeind woonde, woorden gehad en in huis geworsteld.
De twee kemphanen sloegen malcanderen soo daenigh dat
beiden ter neder vielen en naerdat geschijde waren! Op
5 november moesten vier lieden getuigenis afleggen. De huisvrouw Elisabeth verklaarde dat de twee Esbekenaren in haar
huis grote questie hadden. De 27 jarige Jan Peter Bruers
vertelde dat de mannen aanvallende en worstelende tegen de
vloer vielen.
De 40 jarige Cornells Tielemans had, sittende bij het vuer, gezien
dat de twee worstelend ter aarde vielen en verders oprijsende
buiten de deur malcanderen naer liepen. Huybert Maes stond
onder de schouw, vatte een tang en riep vertwijfeld: Elisabeth,
siet toe, want gij suit een ongemack krijgen, detonerende Van de
Bergh! Het hevig bloedende slachtoffer riep tot Maes: Ghij
hondsvoth, ghij hebt mij daer soo gelockt!
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Dan was er nog een getuige: Adriaan Hendrik Damen, broer en
buurman van Jan. Hij woonde aan de andere kant van de
Mostaard, in de latere gelijknamige herberg. Jan zelf was niet
thuis en hoefde dus niet als getuige op te draven. Dat moest hij
overigens twee jaar later wel. Op 2 juli 1706 had hij samen met
zijn andere broer Peter, die op de Broeksie woonde, enorm amok
gemaakt ten huize van Bastiaen van Hooff op het Hoogeinde.
Peter had zoon Jan Ansem van Hooff aen beyde sijden van sijn
hooft geslagen. Samen hadden de broers Damen hem gruwelijk
met een heyseis op syn borsten gestooten, waervan hij gekwetst
en siekelijk te bed is liggende.
Dr. Glavimans, de eerste dokter die zich in Beek in de Son
gevestigd had, en chirurgijn Peter van Campenhout kwamen om
de verwondingen zorgvuldig aan het papier toe te vertrouwen.
Laatstgenoemde was een zoon van de bekende chirurgijn in de
Swaen mr. Jan van Campenhout en moest oom zeggen tegen de
schoonvader en chirurgijn van onze boosdoener: Jan Hendrik
Damen van de Mostaard. Vermeldingen over een tapperij of
herberg hebben we later nooit meer vernomen. Behalve dan het
gelegenheids-café 'Den Tjerrit' uit begin jaren negentig!

Oude boerderij/herberg aan de oostkant van de Mostaard.
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Herberg op het Hoogeind bestond reeds in
K Franse Tijd.

In het begin van deze eeuw probeerden zowel de families Van
Raak als De Kort hun café-herberg in Esbeek te promoten en uit
te breiden. Maar er waren er meer! Op 13 april 1906 vroeg de
familie Wilborts verlof om alcohol-houdende dranken te mogen
verkopen. De drank mocht aangeboden worden in de keuken,
voorkamer en de achterkeuken. Deze boerderij/herberg betrof
pand no. D 66; nu woont daar Paul Lambrechts. Pal daarnaast
was café 'de Bedstee'.
Het bier werd o.a. in elk geval in de brouwerij van Baarschot
gehaald. Op een geëmailleerd uithangbord van de tapperij, dat
men vond bij de uitbouw van de stal, lazen we immers 'Het witte
kruis'. Die brouwerij was vroeger eigendom van Beersmans, die
trouwens op het Hoogeind ook een boerderij/herberg bezat: nu ,
De Graaf.
In de boerderij van Lambrechts werd overigens al langer een
herberg gerund. Toen de Fransen in 1794 ons land binnen
gevallen waren, werden er ook veel militairen in Esbeek ingekwartierd. Een van de twee officieren werd in deze herberg
ondergebracht. Toen woonde daar Peter van de Ven. Reeds in
1650 werd daar geboerd enwel door Hendrick Adriaen Pluym. Bij
deze boerderij behoorden toen o.a. de volgende percelen grond:
- twee ackers opt Hoogh - den Hoogen driesch
- den Vlashof
- Matthijs Nooten wey
- de Koeywey
- Gerrit van Mierden bemt
- Boermans bemt
- den driesch achter Timmermans
- de Cromschutten
- de drie Oorten.
De herberg/tapperij lag aan de oude l-leerbaen opt l-ioogeind.
Over dergelijke herbergen gaan vaak verhalen de ronde waarin
heksen, meestal de waardin zelf, bovennatuurlijke krachten
hadden.
Zo erg dat ze voorbij komende paarden of ossen totaal in hun
macht hadden om geen stap meer verder te zetten.
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Boerderij op de hoek van de Hoogeindsestraat.

Eerst moest er aangelegd worden! Dat was ook het geval als
men vroeger van Bladel naar Tilburg naar de markt ging om een
kalf of varken te leveren. Kwam men bij Esbeek dan werden de
paarden bij de herberg van Mieke Wilborts zo stijf als een plank
en konden niet meer verder! Men moest aanleggen!
Dergelijke verhalen duiken wel meer op in de Kempen langs de
doorgaande wegen, zoals in Steensel, Hooge Mierde, Hulsel,
Oirschot en Eersel.
Het kan zijn dat de trekdieren de rustplaatsen herkenden en van
zelf halt hielden. Een andere mogelijkheid is dat de voerman alles
in het werk stelde om wel te moeten stoppen bij zo'n herberg. Om
de borrel, maar uiteraard ook om het 'heksenverhaal' in stand te
houden.
Een keer waren alle herbergiers van Beek en Esbeek het samen
goed eens. Dat was op 21 december 1901. Er werd unaniem een
voorstel aan de raad gestuurd om vanaf dan de kermis voortaan
op de derde zondag in juni te houden in plaats van de eerste
zondag na 17 september. En aldus werd besloten!
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gZ Restanten Tulderse brouwerij in 2004 terug
W H gevonden.

In 1754 verklaarden de Beekse schepenen dat er in de
Heerlijkheid Hilvarenbeek weinig branderijen van gedistilleerde
wateren waren. Althans in Diessen en Westelbeers werd geen
druppel gestookt! In Riel had alleen Adriaen Walraven gedurende
12 a 13 jaar een branderijtje gehad. Hij stookte nu en dan
genever en af en toe anijs: ongeveer twaalf potten konden
gedistilleerd worden.Ook Arnoldus Pijnenburg die in de latere
brouwerij 'de Roos' woonde, huize 'Den Bosch' genaamd, had
een distilleer keteltje, synde een vernuys.
Pijnenburg stookte hier al 18 a 19 jaar ongeveer 10 kannen
genever off anneys.
Op de Tulder Hoeve in Esbeek werd in die periode door
Swagemakers in een keteltje van 175 kannen gestookt. Al njim
40 jaar werden hier jenever en anijs gedistilleerd. Op de hoeve
was ook een tapperij gevestigd en aan de vele klanten werd
eigen gebrouwen bier en brandwijn geschonken.

Werkgroep Heemkunde Esbeek stuit op fundamenten van de brouwerij.
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In 1715 had wed. Jan van Dun, Marie Wouter Lemmens, het
volgende aangeslagen:
- vaetje genever, groot 15 potten; - 1/2 vath vol Mierts bier;
- tonneke brandewijn, 14 potten; - 1/2 vath Beex bier, lopent.
De zoon van de opvolger van de weduwe van Jan van Dun, Jan
Swagemakers, verhuurde in 1760 aan Peter Ketelaars seeker
brouwerije, keetel, koelbakken, vaete en 't geene verders tot
desselfs brouwerije is gehoorende. De grote omzet van de
tapperij op Tulder was allereerst te danken aan de jaarlijkse
kermis, die op de eerste zondag na Sint Lambertus (28 april)
daar werd gehouden. Op zich een enorm voorrecht, want andere
hoeven van Averbode mochten egeen bruyioften noch
kermissen houden. De naam 'Kermisheide' tussen Poppel en
Esbeek komt nog van die kermis!
De tap draalde ook op volle toeren als de imkers uit de klei met
tientallen karren de bijenkorven naar de hei bij Tulder kwamen
brengen. Tot het jaar 1777 waren de brouwerij, branderij en
stokerij in bedrijf. Bier brouwen deed men tot 1794.
Een jaar later werd de brouwerij, die dicht bij de hoeve stond,
afgebroken. In 2004 vonden we de fundamenten van de brouwerij
terug op de plaats van de afgebroken oude Tulderhoeve in 1663.
De bloesem van de grote linde, ten zuiden van de grote nieuwe
hoeve, werd gebruikt bij het bier bereiden. Ook de gagel (of grut),
die de smaak van het bier moest verbeteren, vinden we nu ten
zuiden van Broekeling nog volop.
Op 5 april 1680 was het trouwens niet goed gesteld met de brouwerij en de hoeve. Vooral het dak was er slecht aan toe. Nadat
Evert Brouwers in maart van dat jaar de hoeve, toebehorende
het clooster van Everbode omtrent Diest in Brabant, verlaten
had, werd de toestand van de gebouwen geïnventariseerd.
Allereerst moest op het dak van de huysinge, schuere, stallinghe, brouwerije, schaapskooi ten minste met 600 steen stroy
verdeckt werden. Ook moesten de brouwerij en het bakhuis
speciaal van binnen goed aangepakt worden. Aan de andere
gebouwen was reparatie aen weegten ende wanten hard nodig.
55

Esbeekse paardendieven in 1741 opge1£^O a hangen.
in mijn jeugdjaren kwam het regelmatig voor dat we werden
opgeschrikt door een op hol geslagen paard. Met de kar of platte
wagen half achter zich aan werd de schrik en de snelheid vaak
alsmaar groter. Onverschrokken stoere boeren wisten na rijp
beraad dan toch het nerveuse trekdier, dat vaak uiteindelijk zichzelf uitspande, trillend tot staan te brengen. Bij buurman Jan
Kroot in Diessen, was het paardje vaak eerder thuis dan het fluitende boertje zelf!
De laatste spectaculaire 'paard op hol' actie, waarvoor ik aan de
kant moest, speelde toen een zoon van boer Van de Sande half
jaren '60 met een ferme hevige lux graan naar de molen van
Teurlings bij de Diessense Heuvel wilde brengen. Uiteindelijk
werd ook die vakkundig en 'onvermoeid' tot staan gebracht door
een echte kampioen in koudbloedigheid: Jan van Helvoirt uit het
Diessense Klein Laan!
Op maandag 5 juli 1734 beoogde dat de vrouw van de smid in
Beek ook! De knecht van Cornells van Hooff aan de Beerten zag
het paard van Gijsberdien, wed. Adriaen Moonen, dat met de car
seer hollende door de straat quam aanlopen. De vrouw van de
smid die voor heter vuren gestaan had, wilde haar beste beentje
voor zetten en probeerde het paard tot staan te brengen, maar
werd meteen door paard en kar totaal onder de voet gelopen. Ze
werd zwaar gekwetst aan haar rechter been alwaer het vlijs van
de kuyt tot de enkel geheel weg waar tot op het vlies van de pijp
toe! Chirurgijn mr. Van Campenhout constateerde vervolgens
aan haar linkerbeen: seer geswollen en blauw met een klijne
contusie aan de rechterkant van de knie. Kortom: haar complete
onderstel was zwaar beschadigd.
De teugels in handen nemen.
Exact twee maanden eerder had een andere Beekse geprobeerd
om de teugels aan te halen. Maar tevergeefs! Op 4 mei 1734
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reed Maria Catharina de Mesmaecker doodgemoedereerd met
paard en kar over de stoffige zandweg richting Moergestel. Ze
had de Oisterwijkse markt bezocht en rond 6 uur in de middag
kwam ze in het Heike vlak bij de huizen van Moergestel.
Het paard nam een wending en liep plotseling een ven in om te
drinken, terwijl de voerman, Adriaan Adriaan van Wijk, het peert
juist niet met den toom hadde. Het paard liep steeds verder het
ven in, raakte vaste grond onder de voeten kwijt en begon te
zwemmen. De voerman die achter de kar liep probeerde de lijnd
los te maeken. Toen dat in het diepe water niet meer lukte wierp
hij het lot in de vrouw haar schoot: met de regter hand aende
start van het paard vasthouden en met de linker hand het seel
losmaeken. Op een haar na miste zij de staart, duikelde voorover
in het diepe water en verdronk...in het Allemansvenl
Jaren eerder was ook Adriaen van Dal uit Oisterwijk gekomen.
Maar die kon gelukkig via Moergestel doorrijden tot
Hilvarenbeek. Hij maakte daar een stop bij de herberg van Jan
Sweens, nu brouwerij De Roos, alwaar diens knecht het paard in
de hand hield.
Plotseling was Moergestelnaar Otto van Vaerie, die het paard
met geweld uit zijn hand rukte, daer opgaen sitten ende mede
heenen gereden. Maar de onvervaarde knecht zette de achtervolging in en vatte hem in de kraag. De dief echter trok zijn mes
en begon Van Dal vol furie ende gramswoede aan te vallen sulcx
hij daer van eene snede heeft ontfangen door synen rock ter
lengte van een halve elle. Ternauwernood wist hij het huis van
Francis Fabry in te vluchten. Zijn trouwe viervoeter bleef gelukkig
ongedeerd.
Het beste paard...laat wel eens een steek vallen.
Contaminatie is het slechtste watje een paard kunt aandoen: een
paard dat eenmaal echt schrikt kan meteen bedorven zijn! Op
24 oktober 1707 reed Jan Cornelis Schilders in het avonddonker
met paard bepakt en bezakt met graan van de Esbeekse j
Akkermolen op huis aan. Haast buiten adem klopte hij bij
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Esbekenaar Willem Denis om hulp aan: ick kom met mijn peert
soo van de molen gereden en mijn peert stoot met sijnen teen
tegen de brugh ende deer bruy ick met de sack van het peert!
Nauwelijks had hij zijn vraag om hulp beëindigd of er sprongen
drie Esbekenaren met klippels in de hand de schuur in. Zonder
man en paard te willen noemen, was Jan Jan Hermans uit de
Groenstraat toch wel de ergste: ook de te hulp geschoten vrouw
werd zo geslagen dat zij niet alleen gequetst maer oock peers
ende blauw was. Op haar nachtelijk gekrijs kwamen de buren

Esbeekse paardenvrienden poseren voor het oude schoolhuis.

aangehold en vluchtten de drie belhamels de duisternis in, Jan
Schilders klagend met zijn meel in zak en as achterlatend!
Ook Jan Paulus Andries kwam zijn beklag doen bij de Beekse
schepenen. In september 1723 had hij op een avond zijn paard
op de gemeyn weyde gedaan. De volgende morgen konstateerde hij kokhalzend dat het peert een steeck inde buick hadde
dat de darme daer uyt liepen. De wed. van bovengenoemde Jan
Cornelis Schilders wist wel te getuigen dat enige dagen eerder
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Janus van de Wouw en zoon Kees maaien rogge aan de Larestraat.

enkele onverlaten in de boomgaard van de buren geweest
waren. Maar de hond wist ze nog vlot te verjagen.
De volgende nacht kwamen ze terug bij de zwager van Jan
Paulus Andries: den hont seer was blaffende en eyndelijk in den
huyse quam vlugten. Twee mannen stonden onder de notenboom en een zat er al in! Terwijl er een prompt met zijn roer de
hond dood schoot, smeet Jacobus van Trier met een houten
hamer i.p.v. naar de noten, naar de huisvrouw die haer danigh
trefte dat de rugh seer blauw en geel sagh!
Toen sloegen ze op de vlucht. Met heldere maneschijn de boomgaard bestelen is natuurlijk slim, maar de kans was nu zo groot
geweest dat de personen soo wel te herkennen waren als bij
dage. Marie Peter Gerits zat met de gebakken peren omdat haer
been soodanigh geswollen, paers en blauw uytgeslagen is
geweest dat hetselve open gesneeden soude hebben moeten
werden en meer dan een maent gesmeert is geworden. Zoals
gemeenlijk namen de dieven wrok: ze namen het paard van haar
zwager te grazen in de gemene weide. Maar diefstal was nog
erger geweest!
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Paarden aan de dijk te Doeveren.
Nicolaes van Laarhoven was op 26 april 1739 in Beek gehuwd
met Anna Claas Leenders, geboortig van Poppel. Zij woonden in
Esbeek, alwaar hij zich 's winters ledig hield met linnen weven.
Zijn 60-jarige vader Peter van Laarhoven woonde naast hem en
deed boerenwerk, dog had selfs geen teuling nog ook geen vee.
Beide Van Laarhovens worden ook niet in de verpondingsboeken
van Esbeek vermeld, maar wel in de huizenlijst van 1736.
Ze woonden aan de zuidwestpunt zijde van de Mostaard. Nu
staat er een 'dubbele woning' op. In 1771 werd het 'huiske en
hofke' groot 3/4 lop. (oost H. van Poppel, zuid en west kinderen
J. van Poppel, noord de straat) door zoon Dirk van Laarhoven
verkocht aan Matthijs van der Flaest.
's Zomers probeerde hij te werken in Holland. Zo kwam hij
omstreeks St. Jan 1740 samen met zijn vader Peter van
Laarhoven terug en tussen Doeveren en Drunen voelde hij zich
behoorlijk moe! Langs de dijk zag hij wel twintig a dertig paarden.
Van een stuk touw maakte hij een halster en ving uit de kudde
een bruyne ruyn die aftands was.
Hij reed richting Esbeek en in het dorp van Tilborgh vond hij zijn
vader weer op de zaterdagse markt. Het paard bleek van Jan
Peters de Cort uit Drunen te zijn. Hij was ouder dan zes jaar en
dus op den tand niet meer met seekerheijdt teekenende. Vier
weken later vond hij zijn paard in Baarie terug.
Bij een hoeve staende bij St. Janne Kercke tussen Goirie en
Poppel verkocht de zoon het paard aan zijn vader...om geen
argwaan te wekken op die boerderij. Toen verkochten ze het op
29 mei 1740 door aan Jan Andries Heycants uit Baarie. Voor tien
gulden werd met den hantslagh het geluck gegeven. Het paard
bracht 9 gulden op en een gulden was voor zijn vader, de 'makelaar". Omdat de boer niet voldoende geld had, werd besloten om
later af te rekenen in de Poppelse herberg van Cornells
Rieberghs alwaer den Valck uythangt! Maar 6 weken later bleek
het paard uit zijn stal gestolen te zijn, zonder te weten door wie!
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Met het koord straffen ...en lieve woorden sussen.
Vader en zoon werden gearresteerd en opgesloten in de gevangenpoort in 's Hertogenbosch. Daar werden ze 'geëxamineerd'
en bekenden zij vrijwillig buiten pijn en banden van eyser
terstond, het paard gestolen te hebben. Behalve diefstal werd
hen ook heling ten laste gelegd. De penningen hadden ze na
afloop samen ook gedeeld. Toch was Niclaes er zich niet erg van
bewust dat hij zo'n zwaar vergrijp gepleegd had. In die tijd was
diefstal echter een ernstig misdrijf!
Op 23 februari 1741 werden ze door de Meester Scherprechter
met de coorde gestraft tot er de doot naervolgde. Dat is zeker
niet de bekende Johannes Galen, aanvankelijk scherprechter
van Breda en later van Den Bosch, geweest. Die stierf namelijk
in het voorjaar van 1736. De dode lichamen van de arme lieden
uit de buurtschap de Mostaard werden naar de plaats van het
buitengerecht van Den Bosch gebracht. Daar werden ze ten
exempel ten thoon gehangen.

Op deze plek stond het huisje van paardendief Van Laarhoven.
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Of het nog niet erg genoeg was, werd op diezelfde dag ook nog
een Bekenaar ter dood gebracht. Maar blijkens zijn vergrijpen
had die Jan van Dun het zeker verdiend vergeleken met die
onnozele Esbekenaren. Hij stal duiven, schoot de Beekse
schoolmeester Van der Hammen omver en zou in Diessen ten
huize van Barbara de Gort, wed. Cornelis van Reusel,.... een
horible crime begaan hebben met een merrie paart, te schrilKkelijl< om uyt te leggen.
Echt onnozel bleef de vrouw van Nicolaes van Laarhoven achter
met twee kleine kinderen. Haar broer Jan Claas Leenderts alias
Holen was jaren eerder op het Beekse marktveld ook voor diefstal al ter dood gebracht.
De reeds eerder genoemde Beekse hoefsmid, Cornelis van
Hooff, werd ook zwaar afgestraft: door Francis van Eyndhoven.
Er was blijkbaar onenigheid tussen beiden gerezen over het
kopen van 'een beest' bij Jan Moonen. Er vielen rake klappen bij
de hoefstal aan de Beerten en Van Hooff kreeg ze onverhoets
aent hooft. Maar die mepte met ijzeren vuist zijn aanvaller tegen
de vlakte. En dat was olie op het vuur! Hij krabbelde overeind en
vatte schielijl< de scheij uit de hoefstal en viel hevig aan. Later
kwam de hele familie Van Eyndhoven heel verwoet naar de
Beerten: vader, moeder, Francis en Jasper. Ze stormden de
smederij binnen en met 'smehamers' sloegen ze de deuren aan
diggelen. Met zwaaiende messen en hamers liepen ze door het
huis, tot pastoor Collaerts op het tumult afkwam. Het was juist de
dag van de begrafenis van Peter Wijten uit.... de Paardenstraat!
De pastoor lukte het met soete woorden de heethoofden de
smederij uit te werken. De smid zegde toe het 'betwiste beest'
aan Van Eyndhoven te laten ...om verdere ongelukken te voorkomen!
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Tulderhoeve kende in de loop der tijd veel
f M suspect bezoek.

Op 17 februari 1704 was in Hilvarenbeek een vremt persoon
ingekomen. Zowel bij Jasper Cornells Middegaels als bij Wouter
Jan Pasnnans kocht hij een paard. In plaats van met de boeren
eerlijk 'af te rekenen', werden ze geslagen en gestooten.
Spoorslags reden ze naar Tulder! In de zomer van het jaar
daarop kwam nog zo'n rare gast bij Tulder aanleggen. Jacob
Jansen uit Hulsel, met paard en kar komende van Breda, dronk
bij hoevenaar en brouwer Jan Mathijs van Dun op de
Tulderhoeve voor één a twee stuivers brandewijn. In plaats van
te betalen was hij daerop instantelijck voort gevaren naar Mierde!
De Frans sprekende schurken die in 1787 op bezoek kwamen
maakten het nog veel bonter. Op maandagavond 24 september
kwamen vier brutale mannen 'beleefd' vragen om onderdak.
Maargoed en wel binnen werd hun bezoek duidelijk: roofoverval.
Doch de meid van de pachtboer wist zich erg heldhaftig te
gedragen. Een van de overvallers schoot met scherp op boer
Arnoldus Swagemaekers, dog dat die snaphaan door de meyd
omhoog geslagen wordende, waardoor die scheut hem miste!
Een groepje Franse soldaten legde in het rampjaar 1672 de
fameuze abdijhoeve (10 jaar eerder fonkelnieuw gebouwd) bijna
in puin: kisten en kassen t'geene geslooten was aen stucken
geslagen. Op de akkers was de schade enorm door het affmaijen
ende verdestrueren van alle de vruchten.
Echt onderdak moest men in 1683 op de Tulderhoeve aanbieden
aan een aantal ingekwartierde militairen. Terwijl op de verdwenen
'boerderij Wilborts' onderdak geboden werd aen een capitein met
peert en op de Hertganghoeve ses soldaeten, moest Gijsbrecht
Janssen van Dun op Tulder een vendrigh en ses soldaeten huisvesten.
In augustus 1794 wisten de binnentrekkende Fransen Tulder
opnieuw te vinden. Bij Adriaen van de Wijngaarde, de abdij van
Averbode was geen eigenaar meer van de hoeve, nam men voor
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ƒ 128-16-5 aan spullen mee, waaronder winkelwaaren en kalfs
en schaapen huyden bereid als trommelsvellen!
In het najaar van 1748 werd een rare sinjeur gevonden. Iemand
die op weg was naar Tulder, was bevangen door de kou of hij
was door een hartfanght gestorven. Althans dat bevroedde
chirurgijn Hanegraef, die het lichaam in de Beekse toren onderzocht, omdat er geene quetsuur bevonden werd. Zijn kleding
was wel opvallend te noemen: een blauwe montuur met roode
kleine opslagen en witte tinnen knopen, een hoed met een grof
silvere boort, met geweer en bonte neusdoek.

De fundamenten van de oude stenen Tulderhoeve uit 1662.

Verder mogen we het vreemde gedrag van Martinus Zoeren niet
vergeten. Op 5 juni 1838 verbleef hij, zeer gespannen, op de
Tulderhoeve. Voor ons is het geen suspecte figuur meer: hij was
de gevluchte moordenaar van de 15 jarige Italiaanse jongen
Giovanni Castione aan de Oude Grintweg in Oirschot. Een
levend moordlied en een kruis in het Kinderbos is al wat resteert.
Tot slot struinen ook nu regelmatig Esbeekse figuren rond op
Tulder: maar dat zijn betrouwbare leden van Werkgroep
Heemkunde Esbeek die in 2004 extra aan de weg timmerden!
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I

Q 'Laat maar branden' gevallen in Esbeek uit
0 > de doeken gedaan.

In 1900 brandden op Tulder twee boerderijen die bij de abdijhoeve stonden tot de grond toe af. Pastoor Jurgens dankte de
hemel: Verre van christelijk ging liet aldaar toe. De afstand was
blijkbaar voor hem te groot om toezicht te houden. Twee mooie
lindebomen die resteerden geven nog de plaats van de voordeur
van een van de hoeven aan. In die boerderijen, bewoond door
Pasmans en Hagen, werden in de 18® eeuw enkele vagebonden

Een beschermd dorpsgezicht viel ten prooi aan de vlammen.

of landlopers gearresteerd die later in Beek op het marktveld
openlijk werden gegeseld, gefolterd
en gebrandmerkt!
Diezelfde pastoor had bij de gemeenteraad echter wel hemel en
aarde bewogen om een brandspuit in een echt huisje te krijgen.
De directe aanleiding was een behoorlijke brand in de
Groenstraat (tegenover 'De Hoogkar'). De brand was begonnen
bij Piet de Bruin en sloeg onmiddellijk over naar buurman Toon
Fiers. De brandspuit moest nog helemaal uit Beek komen, die
dan ook prompt te laat kwam. De pastoor dreigde 'tien brand66

putten' aan te vragen die over Esbeek verdeeld gegraven zouden
moeten worden. In het heetst van de discussie brandden in 1891
op Dun nog twee boerderijen af. Ze lagen juist ten oosten van de
Bockenreijder. Notaris Huysmans had dat gebied gekocht om te
kunnen jagen en die boerderijtjes was hij liever kwijt! Na veel
dreigementen kwam er in de zomer van 1891 tegenover de kerk
een heus brandspuithuisje, getekend door architect Abeelen, met
een kamertje voor 'de nachtwacht'.
Eindelijk kon men op een snelle manier gaan blussen. Maar toen
in maart 1905 het boerderijtje 'het Zand' afbrandde, was er
niemand te zien. Uiteraard was het ongebruikt en onbewoond
achter gelaten door familie Van Raak, nadat het verkocht was
aan de Oranjebond van Orde.
Toen de heer Sissingh, hij was in dienst van de Heidemaatschappij en werkte voor zowel De Utrecht als de
Oranjebond, ter plekke arriveerde stonden slechts een aantal
muren overeind.
Het viel hem op dat de politie niet aanwezig was. Ook de brandweer was niet uitgetrokken: men dacht dat het een zgn.
mutserdmyt was! De directeur van De Oranjebond vond het
onverantwoordelijk dat de brandweer het 'laat-maar-branden'
stelsel toepaste en de bevolking geen actie ondernam!
Bouwer van het pand van nevenstaande foto, Cornelis van Raak,
werd op 31 maart 1898 erg actief. Er woedde toen een brand in
de Gelderstraat. Deze Esbeekse warme bakker en herbergier
kreeg een beloning van ƒ 2,50 omdat hij erin slaagde de brandspuit met het zweet op zijn rug het snelst bij de brandhaard te
brengen. Hij woonde ook pal naast het huisje!
Jaren later was er weer brand. Dit keer, het betrof een oude boerderij aan de Heistraat, was de oorzaak wel bekend. Althans het
ging als een lopend vuurtje door het dorp: de bewoner was even
wat 'lege zakken' halen op het pakhuis toen het begon! De laatste
grote Esbeekse brand betrof het pand 'den Ouwe Jan'. Dat ook
hier de titel van toepassing is, daar durf ik mijn vingers niet voor
in het vuur te steken.
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I

Qk Slachtoffer kon nog slechts schriftelijk
%t m getuigen.

In de zomer van 1782 moest de chirurgijn in de Esbeekse
Groenstraat onderzoek doen op het lijkje van het kind van
Adriaen Francis Schellekens. Er werden geen accidenten
gevonden en het water was de oorzaak van de dood. De buren
getuigden dat het kind in een kuyitje ter zijde het huys
verdronken was. De boerderij stond op de Broexie (de boerderij
schuin tegenover de manege; zie foto). Op 16 mei 1785 sloeg het
noodlot weer toe. Dit keer ging de Medicine Docter Roeykens
samen met chirurgijn Sebastiaen Rijken naar Baarschot. Hier
werd het dode kind van Wilbort Jan de Brouwer onderzocht. Het
was in een voederf<uyl nevens tiet tiuys geraakt en aldaar
verdronken.
In hetzelfde jaar werd door dezelfde mannen beleyding gedaan
aan het kind van Cornelis Lambrechts, die op de Voort in
Hilvarenbeek woonde. Het kind was in een sloot of kuyl nevens
tiet tiuys gevallen. Op 7 juli 1793 was er wederom veel verdriet
in Esbeek. Dit keer in het huis van Jan Nicolaas Hermans in de
Groenstraat. Dochtertje Adriana was in de put voor het woonhuis
verdronken. De buren hadden nog snel het kind uit de put
gehaald, maar het was reeds overleden. Familie Hermans
woonde links aan de oude zandweg naar Diessen, tussen de
Groenstraat en de Luyensvoortsebrug over de Spruitenstroom.
Bovengenoemde verdrinkingsgevallen vonden alle in de zomer
plaats tijdens het spelen rondom het huis. Anthony van Raak
echter, verdronk in de winter van 1800 in de Waterstraat. Zijn
ouders woonden op het Lurens Eind in Diessen.
Ook volwassenen ontsnapten niet altijd aan de verdrinkingsdood.
Zoals Maria Catharina de Mesmaecker die met kar en paard
pardoes tussen Moergestel en Oisterwijk een ven inreed en er
dood uitkwam. Jacob van Spreeuwel bleef in de Waterstraat
dood in een sloot liggen en Diessenaar Van Dommelen op het
Sprenkeleynd.
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Bijna verdronken was Leendert Jan Joordens op 8 juni 1692 in
een sloot in de Loose straet in Beek. Hij werd witheet achtervolgd
door Peter Adriaen Dannen. Leendert moest zijn verhaal bij de
schepenen noodgedwongen op papier zetten: hij vatte mij met
haer en doen seyde ick: sal u mij hier vermoorden, en werpte mij
ter aerden en slepte mij inden sloot int water, wringht en brack
mijnen mont open om te verdrincken en smijt al met de klompen
op thooft en steeckt in mijn keel. Mondeling kon hij geen getuigenis meer afleggen. Schriftelijk trouwens ook slechts gebrekkig,
getuige bovenstaand relaas. Maar..hij overleefde het gelukkig
wel.
Dat kon dienstmeid Christina Lucas, drie jaar werkzaam bij
familie Havermans op 'den Bokkenreijder' niet zeggen. In de
nacht van 4 op 5 augustus 1779 was zij onderweg naar huis
tussen Dun en Lage Mierde op duistere wijze te water geraakt en
in de stroom verdronken. Het zielloze lichaam van de ongehuwde
aanstaande moeder werd door de chirurgijn in de toren van Lage
Mierde onderzocht: dat het dode lighaam is ontvallen een vrught,
synde een meijsje naar gissing. De bewoners van 'den Bok'
getuigden van niets te weten!

Maria Schellekens nakomeling van Adriaen Francis Schellekens en Cees de
Kort 50 jaar getrouwd.
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De Esbeekse Spaaneind-linde: een klein
m Brabants monument.
De provincie Noord-Brabant bestond in 1996 200 jaar! Onze
Esbeekse linde op het Spaaneind is een echte getuige: een
omvang van 450 cm staat voor ca. 200 jaar! Het is ook daarom
dat wij de zorg over en het onderhoud van deze linde aangemeld
hebben voor 'het kleine monumenten-project'. Zonder deze
aandacht zou er op den duur geen spaan overblijven van deze
trotse reus en zou hij misschien wel eens rap voor de bijl gaan.
De boom staat tegenover de boerderij van familie Souwen aan
1 de Spaaneindsestraat no. 25 en ligt ietwat onopvallend maar
pompeus met zijn brede rug tegen de schriel uitschietende houtsingel die de camping Spaendershorst in de vorm van een
omwalling in zijn greep houdt. Juist achter de boom stond
minstens 1828 een schaapskooi met nog een kleiner gebouw:
een karschop. Een boedelinventaris van Johannes Franciscus
Souwen rond de laatste eeuwwisseling geeft ons de inhoud van
de belendende schuur: snijmachine, kafmolen, vlegels, ongedorschte rogge, dito haver, roggestroo, hooi, botermolen,
melkkan en kaf. Totale waarde: ƒ 268,75.
Boerderij-linde.
Een boerderij-linde was een onderdeel van een compleet
boerenbedrijf. In de 17^ eeuw had Jan Michiel Wouters er zijn
boerderij/herberg. Reeds in de 14^ eeuw stond er een hoeve. Die
heette toen: Hof ten Eynde. In feite staat de boom op het eind
van de laat-middeleeuwse dorpsuitbreiding van Esbeek, in de
18® eeuw ook wel het Nieuw Eynde genoemd, juist binnen de
grote aarden wal (de Eyndschen Dijck, waarvan nog enige mooie
fragmenten bewaard zijn gebleven) die de vruchtbare akkers
moest beschermen tegen stuivend en oprukkend gevaar: klapzand!
Gaan we vanaf onze linde pakweg 300 meter naar het noordoosten dan komen we bij een voormalig middeleeuwse
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gehuchtkern aan: de Clapstert. De aanliggende gelijknamige
boerderij was een achterleen van het leengoed ten Bogharde te
Esbeek. Vanaf hier, de oudste vermelding dateert van 1340,
zorgde een nakomeling, Henrick van de Spaendonck (1395)
samen met het reeds genoemd Hof ten Eynde, voor de naamgeving: het Spaendonckx Eynde, nu Spaaneindsestraat geheten.
De familie Van Spaendonck was afkomstig van Moergestel. Het
was een zeer vruchtbaar hoog gelegen gebiedje, juist op de
Hoge Haghorst ter hoogte van Driebuizen de dorpsgrens over.
Boomplanter.
Volgens de kadastrale gegevens van 1828 woonde in de boerderij tegenover de linde Hendrick Nicolaas Lambregts. Hij was
een zoon van Jan Claes Lambregts, die in 1750 gehuwd was met
Pieternel Paulus Daemen wiens ouders, Paulus Jan Daemen en
Maha Michel van de Sande, uit oude Esbeekse families stamden.
Heel voorzichtig zouden we deze Hendrick Nicolaas Lambregts
als planter van de boom mogen noemen! Het zou overigens ook
herbergier Matthijs van de Kieboom of zijn opvolger Peter van
Laarhoven geweest kunnen zijn.
In de zeventiger jaren worden de gronden tussen de linde en de
oude Klapstaard, o.a. Aanstede, Voorste Dries, Achterste Dries,
Lammerdries (de Luttelbraecl< viel er net buiten), als camping
ingericht. Vanaf dat moment komt de inlandse linde, een
bastaard van een zomer- en winterlinde, voorgoed in de verdrukking en verliest zijn functie als boerderij-linde.
De snoeibeurt in eind jaren '90 van de omgeving en de linde zelf
deed hem weer even adem halen en opnieuw in het zonnetje
zetten.
Bescherming van de linde.
Willen we naar een linde met een andere functie dan kunnen we
natuurlijk niet om ons moederdorp Hilvarenbeek heen. Deze
statige reus werd vroeger als jonge scheut even goed gekoesterd
en verzorgd. Op 30 oktober 1781 beurde Jan Philipse ƒ 2-7-0
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De linde op het Spaaneind.
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wegens het scheeren van de gebode Linde. Op 25 naart 1721
werden de kinderen van Hilvarenbeek 'de wacht aangezegd'!
Bijna het hele jaar waren de kinderen bezig schetbollen te
maken. Daarmee speelden ze op het kerkhof en op het marktveld: daer mede onder tegens de lindeboom te werpen waer
door de schelle werde gequetst en gemorselt, tot g'oot nadeel
vande plantage.
Eerder in 1697 was er al een waarschuwing uitgegaan: sen ofte
nieuwe plantagie geen hinder ofte letsel sullen hebben te doen
't sij met speelen ofte andersints. En die waarschuwingen

De lei-linden voor het 'oude postkantoor' moesten wijken vcor de betonweg.

werden aangeplakt op borden onder diezelfde linde. Op 12 maart
1755 werden er nog daarvoor nieuwe platen onder de geboode
linde publiek en voor alle man bestoet!
De mooie lindebomen staande op het marktveld \oor de pastorale woning daarentegen moesten in september het veld ruimen
voor een nieuwe poel, als van outs genaemt de [lensenpoel. In
het voorjaar van 1761 ging men nog grootscheepser te werk.
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Toen werden de buytens rey linde boomen staende voor het
kerkhof alhier publiek en voor alle man te koop aangeboden.
De bewoners aan de zuidzijde van datzelfde kerkhof klaagden al
een halve eeuw eerder over overlast van de linde bomen. Op
10 maart 1690 is weyders goetgevonden dat door den kerkmr
alhier mede sullen werden vercocht de lijnde boomen staende
aende suyden syde vant kerckhoff, overmits de eygenaers
vande huyse aldaer claghtig vallen dat de gemelte het dack van
haer huyse door den drop seer coomende te beschadigen ende
dat de cooppen daervan procederen en den kerkmr in rekeninge behoorlijck sullen moeten werden verantwoort.
Geboden-linde van 1674?
In het Resolutieboek van Hilvarenbeek van 1704 lezen we een
onopvallend berichtje over een misschien wel heel grote ingreep!
Synde goetgevonden en verstaen de linde-boom op de gemeyn
plaetse alhier afgehouden ten tijde tregiment dragonders van
alhier opt kerkhof logeerde weer in te planten.
Als het hier gaat om de echte 'geboden-linde' dan blijkt dat door
die Franse gewelddadige aktie, en zij zullen in 1702 echt geen
kapvergunning aangevraagd hebben, onze trots van de Vrijthof
niet van 1676 maar van 1704 dateert! En een verschil van krap
dertig jaar is nu natuurlijk niet te zien!
Hiermee wordt het authentieke bericht uit 1676 toch enigszins
ondergraven:..op dheden den 22 april 1676 sullen de
Regeerders van Hilvarenbeeck ten minste Prijse aghten/olgens
de Publicatie op Sondagh lestleden aan 's heeren gebooden
gedaen, besteden een setel int Viercant om sekeren jonge lijnde
onlangs doorde Regeerders alhier op de gemeyne plaetse
alwaer den Ouden gebooden lijnde gestaen heeft doen
planten...
In 1676 sprak men dus van een 'jonge linde'. Sinds kort weten we
dat op 1 augustus 1674 een enorme storm over Beek en Esbeek
raasde. De molen op de hei naar Gorp, Dorekensberch, en boerderij Hendriksen aan het Esbeekse Spaaneind moesten er aan
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Jonge linden voor de prachtige eerste kerl< van 1889.
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geloven. Ik durf voorzichtig te stellen dat toen ook de oude
Beekse linde geveld werd, waarna in hetzelfde jaar, of een jaar
later in 1675, zijn opvolger geplant werd. En na bijna 30 jaar werd
die door de Fransen baldadig omgehakt!
Schepen Thielman Lemnius die bovenstaand document mede
ondertekende, was geboortig van de Tulderse Hoeve. Dan zijn
we weer terug in Esbeek. Daar, buiten de oude omgrachting en
tussen Boomgaard, Ouden Hof en Peerden Dries, staat een
prachtige oude linde. De moeite waard om op leeftijd te onderzoeken en vervolgens te beschermen. Mais attention... s'il vous
plaït. Ook hier waren de Fransen in het verleden regelmatig
extra-ordinair aanwezig!
Een vijftigtal meter naar het noordwesten aan dezelfde
Roovertsebaan treffen we twee prachtige lindebomen aan die,
drie meter van elkaar verwijderd, als het ware een van de boerderijen bij de Tulderhoeve markeren, die in 1900 onder het
toeziend oog van pastoor Jurgens verketterend in vlammen op
ging. A.H. Kloppenbelt, die in 1924 de restanten opruimde,
spaarde de twee vulvuldig sterk gesnoeide loofbomen. We
houden ze in de gaten!
Lindethee.
Willen we echt op de lindethee, dan moeten we naar de Lange
Gracht, gelegen aan de oude weg van Esbeek naar Dun. Die
levert wellicht de beste lindebloem. Aan de rand van landgoed De
Utrecht kijkt hij fier, maar toch wat mistroostig uit over de voormalige Engelse Tuin. De herberg die eeuwenlang zijn schaduw
koesterde, zal menigmaal sterker spul geschonken hebben dan
de zweetdrijvende lindethee aan de beschonken bezoekers van
deze aloude pleisterplaats. Een pleister op de wonde is dat we
zuinig met deze ouwe reus zullen omspringen!
Behalve in het landschap komen we ook in de archieven puur
locatie-vermeldingen van de linde tegen. In 1434 treffen we een
vermelding aan van Wouter van Arendene te 'Esbeek bij de linde'.
Tien jaar later op 23 mei 1443 verschijnen Aleyt, weduwe
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Engbert Mostart, Peter Claes Pieck van Esbeek, Aert Aerts van
de Laer met zijn vrouw Cathelijn Claes Pieck voor de schepenen
van 's-Hertogenbosch in verband met goederen die Claes Pieck
bezat te 'Esbeek bij de linde'. Ik vermoed dat deze laatste de
voorloper is geweest van de huidige linde op het Spaaneind.
Aleyt trok acht lopen rogge erfelijk uit die Blaes, gelegen tussen
de erven van Aert Schellekens en Aert Henric Yden en situs ad
locum dictum Tesbeeck iuxta tiliam. Ons toponymisch onderzoek
geeft een Blaasbeemd aan de Aa te Dun in 1566.
Jongste telg.
Dat we voortaan onze Esbeekse linden zullen koesteren als
waren ze heilig, zal de Spaaneindse linde exemplarisch tonen.
Het plan van de jubilerende Boerenbond Esbeek om in het kader
van het eeuwfeest van deze standsorganisatie (dat in november
1996 is gevierd) een linde te plaatsen, hebben wij alleen maar
kunnen bejubelen. Gelukkig hebben wij hen kunnen weerhouden
om 'de beuk erin te gooien'. Toch is die Boerenbond er helaas
mee gekapt!
De mooiste plaats in Esbeek zou uiteraard de oude Mostaard
zijn. Maar dat bewaren we voor de toekomst! Een plaats bij het
kerkhof en de kerk? Daar kunnen wij best vrede mee hebben.
Immers de oudst bekende vermelding van een linde in ons land
uit 1337, wijst ons de weg:../n Oerscotin cimiterio sub tilia altiori..
(in Oirschot op het kerkhof bij de oude linde).
Tot slot moeten wij nog de inmiddels uit de kluiten gewassen
Wilhelmina-linde noemen, die t.a.v. de pas geplante lei-linden in
de Dorpsstraat een oogje in het zeil houdt. Wij doen dat in elk
geval met betrekking tot de Spaaneind-linde!
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De linde op de Lange Gracht.
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Waterpeil gezakt op Landgoed
m Wellenseind aan de Scheidijk.

Tot 1916 maakte bovengenoemd gebied deel uit van de
Esbeeksche en Wellenseindse Heide. Het ligt juist ten zuiden
van de Scheidijk, de oude gemeyntgrens tussen Beek en de
Mierden van augustus 1331. Rondom het oude beekdal van de
Reusel lagen moerassige gebieden; Wellenseind is dan ook een
begrijpelijke naam! 's Winters trad hier de rivier altijd buiten haar
oevers. Op Dun en de Hertgang maakten de boeren daar toen al
dankbaar gebruik van om hun gronden vruchtbaar te houden
middels bevloeiingen.
In 1916 kocht Hendrik Johannes van Puyenbroek uit Tilburg
(Korvel) 32 ha 93 are en 20 ca heide en dennenbosch van de
gemeente Hooge en Lage Mierde. Het betrof sectie C, nrs. 1969,
1970 en 1971 met daarin gelegen een ongenummerde
zandweg. De prijs bedroeg toen slechts ƒ 3350,-. A. Smolders
uit Hilvarenbeek bouwde bij het vennetje een boerderij voor
ƒ 12.350,-. Later werd het landgoed uitgebreid tot 300 ha.
Mevr. Van Puyenbroek-Swinkels heeft tot haar dood enkele jaren
geleden Wellenseind bewoond. De landerijen werden in 1972
verkocht aan Landgoed De Utrecht. De eigenaresse hoopte vurig
dat haar landgoed intact zou blijven. Sinds enige jaren wisselde
de woning op het huidige landgoed van eigenaar.
Geheel natuurlijk is het gebied overigens niet. Allereerst diepte
haar man een klein vennetje ten zuiden van de oude boerderij uit
en maakte het tot vijver om het in de prachtige tuin op te nemen.
Enkele honderden meters verder richting Koevoirt, waar het
gebied enorm moerassig was, ging hij in 1916 de ontwatering
verbeteren.
Allereerst normaliseerde hij een stukje van de Reusel, waarbij
een behoorlijk gebied vol met meanders geïsoleerd kwam te
liggen. Vervolgens groef hij talloze greppels loodrecht op deze
nieuw gevormde beek waarbij tegelijkertijd dammen ontstonden.
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Een prachtig bruggetje over de Reusel op Landgoed Wellenseind.

Een laagte tussen deze nieuwe beek en de uitlopers van de
Dunse Bergen liet hij onder water lopen zodat er een grote vijver
ontstond. D.m.v. sluizen kon water in en uit de vijver gelaten
worden vanuit de Reusel. Op twee plaatsen diepte hij de vijvers
enigszins uit om de karpers gelegenheid te geven om te overwinteren. Ook zette hij een kwekerij op van eenden. De Indische
loopeend werd hier b.v. gekweekt en verkocht. Het graafwerk zelf
werd door 'polderjongens' met schop en kipwagentjes verricht.
Haar latere jachtopziener probeerde ons eens te doen geloven
dat daardoor de 'zandverstuivingen' in de nabijheid ontstaan
waren! Zijn Goirlese naamgenoot en grootgrondbezitter wilde dat
waterproject overigens even later in navolging ook in het
gekochte Broekeling toepassen, dat hij daarvoor onder water
zette. Het werd geen succes en het project loopeend 'liep voor
geen meter'!
Mevr. Van Puyenbroek, tot haar dood een fervent jaagster
geweest, vond het treurig dat de waterstand de laatste jaren zo
drastisch was verlaagd. Maar had haar man hiertoe niet de
eerste aanzet gegeven!
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Schatputte: historische grenspaal tussen
B Poppel en Esbeek.

Vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw werd de samenhang tussen de woeste gronden, de gemeynten ofaerden, en de
gevormde dorpen en herdgangen juridisch verankerd door gemeyntbrieven. Poppel/Weelde kregen hun Aertbrieff op 24 juni
1331 en Beek sloot dat jaar de rij op 31 augustus. Daarin stonden
precies de grenzen beschreven van de woeste gronden waarvan
men mocht gebruik maken.
De begrenzing van de gemeynt kreeg gestalte door verschillende
soorten 'palen': de raderen van een watermolen, het midden van
een rivier, een zandheuveltje, bruggen en voorden. Ook het
plaatsen van grote keien kwam veelvuldig voor. Bij Scatputte zou
het gaan om een oud ven waar turf gestoken werd. Schat-turf zou
een bepaald soort 'dunne turf zijn!
Maar het wemelde daar van de vennen: Rondt ven, Hexbos ven,
Blom ven. Moer venneke, den Boomgaert, de Dry vennen. Hex
ven, 't kleijn Goorbleck enz. En juist in een van die vennetjes lag
de gemeyntsgrens met Beek, Mierde en PoppelA/Veelde.

De Hasenkolk bij de Vijfkei.
82

De betekenis van het element 'schat' is hier volgens mij ook:
grens of scheiding! Op 8 september 1633 werd die Scatputte nog
uitgediept door vertegenwoordigers van Beek en PoppelA/Veelde.
Scatputte is de zuid-oostelijke punt van de oude gemeynt van
Beek: het lag kaarsrecht ten westen van Tulder en kaarsrecht ten
zuiden van Hulsenvoort, de volgende 'paal'. Nu hennnert slechts
de straatnaam Schatrijt in het nieuwe geïsoleerde bungalowpark
van Poppel aan de Hoenderweg hier nog aan.
Na de lange geschiedenis van de gemene gronden van Weelde,
Poppel, Ravels, Hilvarenbeek, Mierde en Baarie kwam er een
einde aan de onderlinge geschillen in de 19® eeuw.
Op 6 februari 1762 beurde Dirk van Laarhoven ƒ 2-4-0 voor het
steken en planten van Berke Heesters op de Reen van Poppel.
In een bericht van 26 juli lazen we: aenstaende deynsdag en
donderdagh sullen begaan en opnuws hoope of paaien stellen
op den reen inde heyde ten eynde een ider weeten magh
deselve hey en torff mogen haaien en wordt bij dese gestelt een
peene van drie gulden te verbeuren bij de overtreeder in 't
misbruyken van de heyde als van outs.
Jan Schilders en Peter Cornells Maes beurden op 26 juni 1794
elk tien stuivers, omdat zij ieder eenen dag hebben gevaceerd tot
het affpaelen van de Reen tusschen Hilverenbeeck en Poppel.
Grensconflicten kwamen voort uit het feit dat de bewoners van
Tulder vrij de hei in mochten gaan en vooral uit het feit dat de
dorpsgrens niet samenviel met de gemeyntsgrens! Bekend is het
proces dat Catharina van Dun van de Tulderhoeve tussen 1765
en 1771 voerde met die van Poppel. Haar 'beesten' werden bij
zo'n ven vlak bij Schatputte gearresteerd. De Schatputte was
gelegen in een moerassig laag gelegen gebied waar het, zoals
reeds is opgemerkt, wemelde van de vennen. Om de zaak enigszins te ontwateren werd in het verleden de Schatreyt gegraven.
Andere Esbeekse palen tot slot waren: Koevoirt en Hasenkolk.
De eerste was een rivierovergang, de tweede een vennetje bij de
vijfkei.
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Schat bij Dunse Bergen in 1679 tevergeefs
• opgegraven.

Het nu zo rustieke Dun was weleer een gehuchtje van maar liefst
meer dan tien boerderijtjes met enkele herbergen. Nu kunnen we
met de fiets dwars door de nieuw aangelegde golfbaan over de
Dunse Dijk vanuit Esbeek het voormalige leengoed bereiken.
Lang voordat die Dunse Dijk werd aangelegd stond er rechts
voor de witte Dunse brug de boerderij van Peter Hendrick
Verbanith. Deze grote boer had o.a. liefst 150 schapen die een
totale waarde hadden van ƒ 150,-. Tot de boerderij behoorden
o.a. Bussers Bemdeke, Slemans Acker, Sluysacker, Kivits
Drieske, Acker achter Jan van Duns stede. Later boerden er nog
Hermans en Rombouts.
Notaris Huysmans kocht rond 1900 het geheel en liet de boerderij afbreken. Toen De Utrecht het overnam heeft men op die
plaats een kampeerterreintje ingericht. Die noemde men 'De
Weitjes' gelegen aan de voet van de langgerekte Dunse Bergen.
Een zandverstuiving waaraan het gehuchtje Dun zijn naam
dankt. Een oude naam voor deze rulle zandrug is overigens ook:
Royenbergh, een toponiem dat tevens de grens met de Mierden
aanduidt! 'Rooy' of 'rooien' is, behalve het omdoen van bomen,
een grensnaam!
In 1679 had genoemde Peter Hendrik Verbanith twee knechten.
Dat waren de 27 jarige Jan Adriaens uit Lage Mierde en de
23 jarige Peter Willem Schellekens uit Beek. De boer had
vernomen van zijn vader dat eenigh geit moste gegraven syn
van Hendrik Verbanith. De knechten kregen de opdracht om te
gaan zoeken. Ze verklaarden later dat ze voor hunnen meester
hebben gesocht ende gegraven op een gracht tussen Bussers
Beemt ende seecker heyvelt toebehorende Jan Otten tot Dun.
Na enig graafwerk vonden ze aan de voet van de Dunse Bergen
op den selven gracht (=zandheuvel) een blauwen eerden bier
pot staende in de aerde, het onderste boven, alwaer geit in was.
De boer werd ontboden en die telde vier goud stukken en wat
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zilver geld. Maar precies wisten de knechten het niet! Bovendien:
als zij zouden zwijgen dan stond hen loonsverhoging te wachten!
Maar toen dat in 1685 nog niet gebeurd was, gingen ze met hun
verhaal naar de Beekse schepenen. Niet zo ver verwijderd van
de plaats werd in 1984 ook een schat gevonden. Er werd niet
naar gezocht, doch de boer ploegde die toevallig boven. Een
kruik met 146 zilveren munten. Wellicht werden beide kruiken
tijdens de Franse oorlog in het rampjaar 1672 begraven.
Het jaar 1683 zou overigens voor de laatste kruik ook kunnen.
Toen vond er in Esbeek een enorme inkwartiering van soldaten

Afstammelingen van Van Dun wandelen langs de Dunse Bergen.

plaats. Op Dun kreeg Cornells Peters op de Coevoort zes
soldaten. Gijsbrecht van Dun had een capteijn met peert, een
vendrich en drie man in de kost. Dat was de boerderij/herberg in
de bocht net over de witte brug. Genoemde Peter Verbanith tot
slot had twee soldaten in huis.
Het perceel waar de geldschat begraven werd, Bussers Beemt
genaamd, lag overigens niet ver verwijderd van de aloude
Koevoirtbrug.
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A Ruim baan voor de tram tussen Poppel en
* T » Esbeek in 1909.

Jarenlang bracht de aloude stoomtram gestaag een luidruchtige
verbinding tot stand tussen Poppel en Esbeel<. In de dertiger
jaren van de vorige eeuw verstomde het stampende gepuf van
de logge locomobiel die op geringe afstand vooruit dan wel
achteruit de oase Tulder eerbiedig passeerde.
Mede door toedoen van de directie van De Utrecht l<wam de
tramlijn over Esbeek te liggen. In eerste instantie zou het spoor
vanuit Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek via Rovert naar Poppel gelegd
worden. Directeur W.P. Ingenegeren richtte zich onmiddellijk
schriftelijk tot de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid:
dat met eene ombuiging dier lijn, waardoor een omweg wordt
gemaakt van circa 1500 meters, het gehucht Esbeek, met eene
bevolking van ongeveer 600 inwoners kan verbonden worden.
In dezelfde brief haalde hij ook het belang aan van een Poppels
gebied: maar ook in de nabijheid van de ontginning en uitgestrekte kweekerijen, genaamd "de Pannenhoef' waardoor aan
die lijn een groot vervoer wegens aanvoer van meststoffen,
plantsoenen en verschillende andere materialen benoodigd voor
eene groote ontginning.
Vooral eigen belang De Utrecht.
Natuurlijk ging het vooral om eigen belang. Hun uitgestrekte
bezitting was erg gebaat met de aanleg van een tramverbinding:
meststoffen en andere benodigdheden voor de ontginning en de
aanleg van weilanden konden zo sneller aangevoerd worden.
Maar de landbouw in het bijzonder zou er ook veel beter van
worden o.a. door het verpachten van het vele hooi, een artikel
dat hier door de landbouwers niet genoeg gewonnen wordt. De
brief werd dan ook mede ondertekend door de Boerenbond, de
Boterfabriek en het Kerkbestuur, alle kakelverse Esbeekse organisaties.
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Dan waren er uiteraard ook nog de dorpen Reusel en De
Mierden. Ook zij wilden best verder uit hun isolement verlost
worden. Ze hadden immers zo lang op hun eerste keiweg
moeten wachten. In een schrijven gaven zij een algemeen
belang aan: goederenvervoer uit België (bouwstenen, straatkeien, veevoeder, kunstmeststoffen en speciaal granen) zal
aanmerkelijk toenemen en bij opening der grenzen, wacht een
aanzienlijke veehandel.
De directie der Hollandsche BuurtspoonA/egen was echter een
andere mening toegedaan. Het liefst zagen zij het traject van
Beek via Rovert naar Poppel lopen. Die was immers het kortst
(het scheelde exact 10,5 km.), het goedkoopst maar wel slechter
voor De Mierden! Men voegde er zelfs genoegzaam aan toe:
Deze dorpjes hebben elk slechts 600 zielen. Geen industrie of
handel. Niets dan een arme heidebevolking! Schrale troost voor
de latere 'Haoiboerkes'.
Aan het verzoek van De Utrecht wilde zij evenwel toch gehoor
geven en tegemoet komen aan het smachtende verzoek van de
'Heikneuters', door de lijn via Esbeek en de heide naar Poppel te
leggen. Bovendien ging men uit van een mogelijke Belgische
samenwerking: eene in België gebouwde lijn van Turnhout over
Raevels, Weelde en Poppel zal trachten in aansluiting met de
Nederlandsche lijn te komen.
In 1903 liet de Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux
schriftelijk Levensverzekeringsmaatsachappij De Utrecht weten
dat zij in eerste instantie de lijn een andere richting wilden doen
laten nemen. En dat het op verzoek der 'Meijerijsche' was om de
lijn niet over Esbeek te laten lopen!
Even werd door de Hollandsche Trammaatschappij nog gediscussieerd om rechtstreeks van Tilburg naar Hilvarenbeek op te
stomen. Zodoende werd Goirie niet aangedaan hetgeen een
besparing opleverde. Wel zou een concurrent dan de lijn TilburgGoirle-Poppel kunnen aanleggen.
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Locomotief no. 10 maakt een van zijn laatste ritten: 6 augustus 1935.

Trambaan tussen twee landgoederen.
Aanvankelijk was de spoorlijn exact geprojecteerd op de grens
van de landgoederen van de Oranjebond van Orde en De Utrecht
richting Belgische grens. Omdat bleek dat het aanknopingspunt
in België wat oostelijker zou gaan vallen (het gaf België een
bekorting van 60 meter en een besparing van meer dan ƒ 800,-)
kwam de directie der Buurtspoorwegenmaatschappij met een
voorstel naar beide landeigenaren. De knik in het traject is bij de
Gasunie nog duidelijk te zien.
De Utrecht zou een driehoekig perceel van 3 ha 7 ca ruilen tegen
een even groot afgepaald vierhoekig perceel van de Oranjebond
van Orde. Beide eigenaren gingen akkoord. Door de twee eigenaren zou de helft van het eerste stuk van de baan (0.25 ha.) in
bruikleen afgestaan worden. Het laatste stukje liep alleen over
het grondgebied van De Utrecht.
Om conflicten c.q. brandhaarden te voorkomen, stelden ze onder
meer de volgende voorwaarden aan de exploitant:
- De strook grond, hem in bruikleen afgestaan, wordt door tiem
te allen tyde brandvrij gehouden, d.w.z. gezuiverd van gras en
ruigte.
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- De ondernemer draagt zorg dat door het personeel geen
brandende of gloeiende poetslappen, sintels of andere voorwerpen, die brand kunnen
veroorzaken,
worden
weggeworpen.
- De ondernemer beperkt het brandgevaar door de rookpijpen
van doelmatige vonkenvangers te voorzien en deze te doen
gebruiken op die plaatsen, welke zijn aangewezen.
- De vonkenvangers mogen niet zoodanig zijn, dat zij gedurende het rijden naar willekeur door het bedienende
personeel kunnen worden aangebracht of verwijderd.
De belangrijkste voorwaarde was echter dat binnen twee jaar de
tramlijn in exploitatie genomen moest zijn. Anders kregen de
eigenaren de twee strookjes grond van elk 0.25 ha. terug zonder
enige vergoeding.
Emplacement Esbeek-Poppel.
Nadat op 24 september 1907 gereisd kon worden van Tilburg tot
en met Esbeek, zou het nog tot 1909 duren voordat met vanuit

De tram op de grens van Poppel met Esbeek.
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Esbeek met de tram de Belgische grens kon bereiken. Op 1 mei
van dat jaar werd het Nederlandse en Belgische gedeelte in
gebruik genomen.
Met een vaartje van gemiddeld 20 km/uur arriveerden per dag
acht trams in Esbeek: vier vanuit Turnhout en vier vanuit Tilburg.
Aanvankelijk hadden zowel de 'Hollandsche BuurtspoonA/egen'
als de 'Antwerpse maatschappij voor den Dienst van
Buurtspoorwegen' gekozen voor de spoorbreedte van het zogenaamde 'Hollands spoor', hetgeen 1067 mm bedroeg. Op deze
manier konden alle goederen gemakkelijk en snel de grens
passeren zonder overgeladen hoeven te worden. In 1921 koos
men in België voor een smaller spoor, nl. 1 meter exact. Vanaf die
tijd werden de goederen op het aangelegde emplacement overgeslagen.
Tegenover het emplacement werd een dubbele woning
gebouwd. Tussen 1914 en 1920 woonde in het noordelijk
gedeelte familie Arons. Eind jaren tachtig vertelde de zoon, hij
had nog vijf zussen, nog uitgebreid over het reilen en zeilen van
het tramgebeuren. Zijn vader was werkzaam op het grenskantoor
als douane-beambte en toen die plots stierf vertrok de 11-jarige
met de rest van het gezin naar Hilvarenbeek.
De passagiers moesten uitstappen en langs het kantoor lopen
alwaar zijn vader er 'verdachte personen' moest uitpikken. Die
werden door hem gecontroleerd. Zijn moeder nam de dames
onder haar hoede! Voor het huis was nog een kazerne opgetimmerd. De fundamenten waren van steen en de rest van planken.
Daarvoor stonden twee schildwachthuisjes. In het huis naast hen
lagen militairen ingekwartierd, die meestal op patrouille waren.
België was immers ven/vikkeld geraakt in een oorlog met
Duitsland.
Onafzienbare vlakte.
Vanuit hun 'grenshuis', met daarachter een moestuintje en vier
bijenkorven, keken ze ver weg op een Poppelse boerderij.
Westelijk zagen ze een boerderij bij het torentje van Gorp. In het
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noorden daagde de boerderij van Hoosemans op, terwijl hij ook
goed het Esbeekse schoolhuis zag. Daar ging hij dan ook zes
jaar naar school.
Zijn vader maakte handig gebruik van de aanwezigheid van de
tramrails. Hij had een wagentje gemaakt dat precies de rails
volgde en door een hond getrokken werd. Zo kon hij in Esbeek
boodschappen gaan doen, als de hond ten minste niet door een
wegvluchtende haas of konijn op het verkeerde been werd gezet!
In al die jaren was het overigens maar één keer gebeurd dat ze
met kar en al spoorslags het veld moesten ruimen voor een
naderende tram. De melkkan werd iedere morgen met de tram
meegegeven en kwam vol weer bij de grens terug. Ook ging men
in Esbeek naar de kerk. Het waren brave mensen...die van
Esbeek, die ook zelden ontspoorden. Met die van Poppel hadden
ze niet zoveel contact! Hij kende alleen zekere 'Rooie Mie'. Met
haar kletsten ze wei eens. Zij was trouwens ook de enige die
zonder controle de grens mocht passeren...als ze in Esbeek ging
buurten.
Ongelukken gebeurden er nauwelijks met de tram. Men lette
goed op de snelheid en het gevaarte maakte zo veel lawaai dat
iedereen op tijd werd gewaarschuwd. Behalve dan boer De Laat
die doodgemoedereerd met zijn fiets knarsend over het grindpad
naast de tramrails peddelde. De tram haalde hem echter stampend in, raakte hem met een beugel en pardoes belandde hij
verbouwereerd in de sloot. Met dove weggebruikers had men
eigenlijk geen rekening gehouden. Gelukkig liep het met een
sisser af!
De machinisten werd op het hart gedrukt dat ze de instructies
goed moesten opvolgen. Belangrijk was boven al het geratel uit,
het gebruik van de schel. Het was verplicht die te gebruiken bij
iedere boctit in de lijn, bij liet afrijden en naderen van de standplaats en bij het naderen van dwarsbomen in de straten.
Bovendien moest gebeld worden bij elk naderend rijtuig, paard of
ander tegemoet komend vee.
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Blijkbaar was dit toch nog aan dovemansoren gericht bij een
Esbekenaar, die op 4 mei 1929 een flinke duw van de tram
meekreeg. Hij was in de ban van de verkiezingen, wilde zo'n
verwaaid biljet oprapen en werd toen van achteren gegrepen!
Dokter Heezemans, over wiens vakkundigheid de meningen
verdeeld waren, mocht geneeskundige hulp bieden.
Tot slot liep in de winter daarvoor een tram uit de rails als gevolg
van overmatige sneeuwval. Uiteindelijk kwam noodgedwongen
de laatste tram in zicht en op 15 september 1935 werd de lijn
Tilburg Esbeek-grens opgeheven. Onze zuiderburen hadden
blijkbaar een langere remweg nodig. De laatste tram vanuit
Turnhout werd immers pas veel later op 16 juni 1948 in Poppel
stilgezet!

De kaft van het boek 'Esbeek niet van gisteren'.
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gZ Verdwenen wegen in Esbeek grotendeels
^m terug gevonden.

Zolang er mensen zijn, zijn er wegen aangelegd, gemaakt en
verbeterd. Ook zijn er in bepaalde perioden wegen in de vergetelheid geraakt, afgesloten of bewust opgebroken. Dat laatste
was vaak voor de veelal onverharde wegen niet zo moeilijk.
Omploegen was de meest voor de hand liggende methode.
Soms kregen wegen louter een andere naam. In Esbeek kennen
we naast weg: dreef, pad, baan, straat, dijk en laan.

De oude Dorpsstraat vanuit het Hoogeind.

De grootste wijziging van ons wegenpatroon, los van het gedraai
rondom de rotonde-tragedie van de jaren '90, kwam eind
jaren '60. Eeuwenoude structuren werden in het kader van
vernieuwing en efficiëntie rigoreus verstoord en vaak compleet
gewijzigd. Het Hondsbosschestraatje werd aan het begin overigens maar enkele meters verlegd met de aanleg van de
sportvelden.
Wie kent nog de Weg van de Heuvelaar, het Horststraatje of de
Hoenderweg. De eerste lag aan de westkant van de Spruiten94

stroom en het andere aan de oostkant. De laatste een heiweggetje richting Poppel. Het Hoolstraatje heette ook wel Heistraat
en het Maai Faessenstraatje vonden we nog niet terug.
Dergelijke namen komen niet meer door via de mondelinge overlevering. Deze namen duiken alleen op middels archief
onderzoek gecombineerd met bodemsporen. Op de kadasterkaart van 1828 komen we nu nog duidelijk de volgende
'verbindingswegen' tegen:
Weg van Poppel naar Tulder; Weg van Tulder naar Lage Mierde;
Weg van Tulder naar Hooge Mierde; Weg van Esbeek naar
Beers; Weg van Klein Tulder naar Esbeek; Weg van Esbeek naar
de Hertgang. De Heistraat kwam uit op de oude Schans (=verdediging). De Palmstraat vond ik nog niet terug.
Een mooi voorbeeld van een verdwenen straatje dat toch nog
gemakkelijk terug te zien is, is het zeer oude Clapstaartstraatje.
Tijdens de ruilverkaveling werd exact op het weggetje een grote
nieuwe afwateringssloot gegraven, juist voor de camping. Dit
noodgedwongen doordat de betrokken boer bij de vrijwillige
ruiverkaveling afhaakte en een andere weg insloeg....die doodlopend bleek te zijn! Van het Muggenstraatje (meuge=modder) is
een klein fragment op het Hoogeind overgebleven. Daar lagen
overigens ook nog: Evenakkersweg en Akkerstraat.
In De Utrecht lagen verschillende paden, wegen en lanen. De
Prir)s Hendriklaan werd op 10 juli 1906 geopend en heette daarvoor Hooge Dijk. Ook de Kinderlaan (voorheen 'Blokjesweg'
genoemd en dus van hout was) en de Torenlaan liggen grotendeels op de oude verbinding van Tulder naar de Lange Gracht.
Deze Lange Gracht heeft overigens een dubbelfunctie: behalve
het vliedende zand te keren, werd er later met karren over
gereden.
Waar de golfbaan aangelegd is, lag het Beemdenstraatje. Waar
het bedrijventerrein aangelegd wordt lagen het Notelstraatje,
Broekstraatje en het Elsakkerstraatje. Het oude Koekovenstraatje ligt er nog wel, maar heet nu Gasthuisstraatje.
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De grote Esbeekse excursie van 1911
• dwars door Esbeek!

Tegenwoordig vinden er regelmatig excursies plaats op de
Esbeekse landgoederen. Grote en kleine groepen komen
genieten van de prachtige bossen, heidevelden, vennen en Doerderijen. Momenteel gaat er veel aandacht uit naar het nieuw
aangelegde golfcomplex.
Op 6 september 1911 kwam een groot en select gezelschap met
de tram vanaf Tilburg via Hilvarenbeek Esbeek binnenrijden. Het
laatste gedeelte tufte de tram dwars door de heide naar de
Belgische grens, waar de bezoekers konden overstappen in een
aantal zwarte rijtuigen. Behalve Jhr. Mr. G. Ruijs de
Beerenbrouck, Baron van Nagell, Baron Bentinck, en A. Staring
reden een 70-tal prominenten uit de 'bos-wereld', waaronder een
aantal Duitse ontginningsdeskundigen, vanaf het Esbeekse
rangeerstation naar Tulder: een oude Heerlijkheid van 100 ha.
Na een 'roggevoorbouw' bekeken te hebben stond men stil bij
verschillende dennen-beplantingen. Dan volgden een vijverweide en een kwekerij uit 1910. Het volgende perceel kende een
eerste proef met Thomasslakkemeel en kaïniet. Daarna
aanschouwde men het 70 ha. Groote Goor, aangelegd in 1901.
De eerste boswachterswoning kwam in zicht: het Bolgoor Dan
passeerde men talloze dennenbosjes en weilanden die op
verschillende manieren bemest werden.

Ook ontbraken de bouwlanden niet, met aardappelen, haver,
klaverzaad en koolrapen. Na het Rietven kwam men aan bij het
centrum: de houtvesterswoning met brandtoren en boerderij. Dit
was de Julianahoeve.
Dit bedrijf van 180 ha. werd in eigen exploitatie beheerd en op
1 mei 1911 waren aanwezig: 104 stuks rundvee, 30 paarden en
veulens, 105 varkens en 102 kippen. De melk werd geleverd aan
de Esbeekse zuivelfabriek, terwijl de ondermelk als varkensvoer
werd gebruikt. De ver afgelegen landerijen dienden als weiland
voor jong vee, voor hooiwinning en tot inscharing van vee van
omwonende boeren. Nagenoeg alle producten op het bouwland
werden door het eigen vee omgezet.
Daarna bezocht men de vennen, waarbij men beloofde dat het
Goorven, groot 30 ha., in stand zou blijven. De Flaes zou men in
exploitatie nemen voor de visteelt, hetgeen overigens mislukte.
Na een demonstratie 'ploegen met ossen' passeerde men op
weg naar de oude boerderij 'De Lange Gracht' een polderkeet:
een onderkomen voor ingehuurde polderjongens! De naam
Barak herinnert daar nog aan en is dus ouder dan de 1^ W.O.
toen er Belgische vluchtelingen werden opgevangen.
Dan ging het rechtsaf langs de middeleeuwse zandwal De Lange
Gracht en via de IJzerberg en de Larestraat kwam men in
Esbeek aangehobbeld, waar een verse tram vol spanning
puffend op de sliert huifkarretjes stond te wachten.
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Water-oorlog tussen Poppel en Esbeek
m rond 1750.

De volksmond beweert altijd dat de Hoogeindsebeek achter het
terrein van de Belgische Boerenbond in Poppel ontspringt. De
Hilvarenbeekse schoolmeester Broeders noemde in 1838 die
rivier zelfs nog de Hilver, welke in het Breukelen bij Tulderhoeve
ontspringt, te Esbeek verscheiden beekjes opneemt en zich te
Moergestel in de Reuzel ontlast. Meester Lauwers wist zich in
1924 in 'Langs de Hilverboorden' alleen maar bij hem aan te
sluiten.
Ook over het ontstaan van Broekeling zijn vaak idyllische theorieën geschreven. Helaas benjsten die theorieën over natuurlijke
vennen op onwaarheid en zijn derhalve onjuistheden. De waarheden vind je in het rijke Beekse archief.
Het huidige Broekeling behoorde vanaf de Middeleeuwen tot de
Tulderhoeve. Het waren beemden of grotendeels ingegraven
zekere quade velden aan het Breukelen. 'Ingegraven' betekent:
helemaal omwald. Het geheel bestond dus uit weilanden aan de
noordkant en uit heide aan de zuidkant van het beekje. Hier
werden later moerputten aangelegd, zodat het gebied ook
aanmerkelijk verlaagd werd.
E. van Puyenbroek kocht in de jaren '30 het Broekeling, wat toen
nog beemden en moerputten waren, van A.H. Kloppenberg. Hij
bouwde een flinke stuw op de oostgrens van zijn terrein in het
riviertje en zette het gehele nog steeds omwalde gebied zo onder
water. In dit geïnundeerde gebied trachtte hij vervolgens een
eendenkweek op te zetten, hetgeen mislukte.
Het riviertje dat er dwars doorliep, ontsprong ten zuiden van
Broekeling op de natte heide. Rondom die oorsprong werden
later nog moer- en turfveiden aangelegd met de naam Witrijt
Waarom komt dan op de dag van vandaag het meeste water van
de Hoogeindsebeek wel uit Poppel?
Het gebied ten westen van de Belgische Boerenbond was
vroeger een lage natte heide met een enorme omvang, waarin
98

v.l.n.r.: Jo van Rijswijk, Jan van Helvoirt, Peter de Laat, Jan Verhoeven. Ad van Rijswijk en Jef Hamers.

veel vennen lagen: Hexbos Ven, Rondt Ven, Blom Ven, Moer
Venneke, den Boomgaert, Hex Ven, Kleijn Goorbleek, Dry
Vennen en het reeds eerder genoemde Schatputte.
Eeuwenlang vloeide die massa van overtollig water via de
Schatrijt naar de rivier de Lije, ja zelfs van over alle oude imemoriale tijden!
Een onlangs gevonden archiefstuk uit 1780 verhulde een watervergrijp dat meteen de oorsprong van de Hoogeindsebeek
duidelijk maakte! De regeerders van Poppel en Weelde hadden
enkele dammen of dijken laten aanleggen bij de Ackerrijt achter
de Tulderhoeve en de pas naar de Lije werd afgesneden.
Daardoor werd het vele water gedwongen haerer cours te
nemen langhs de tulderhoeve op hilvarenbeeq op den
gehuchten genaamt esbeeq waer door de naeburen van esbeeq
en meer anderen hun huysen, stallen en schuuren koomen
onder waeter te lopen.
Onze zuiderburen werden van een groote coppieusigheydt
beticht omdat zij niets aan deze onhoudbare toestand wilden
doen. Om die naburen van asbeeq eenighsins wat te ontlasten
van de seffens aenkomende waeteren, werd hen vriendelijk
verzocht om enkele walletjes achter de Tulderhoeve te laten
repareren. Dan konden de wateren wat langzamer op Esbeek
afkomen! Immers: door dat water een dag min of meer in de heivennen te houden, zou dat voor Poppel de minste preuditie of
schade konnen lijden.
Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag krijgen wij het
Poppelse water via een grote gegraven loop naar de
Hoogeindsebeek in Broekeling aangevoerd. Misschien moeten
we er nu wel dankbaar voor zijn!
Op de foto enkele heemkundigen van het eerste uur:
16 december 1984. Peter de Laat, Jan van Helvoirt en Ad van
Rijswijk patrouilleren op het hoogste punt tussen Poppel en
Esbeek geassisteerd door enige Esbeekse sympathisanten: Jo
van Rijswijk op de bumper, Sjefke Hamers op de 'liberator' en Jan
Verhoeven achter het stuur van de 'camion'!
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