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Voorwoord

K

ijk op Esbeek is een krant, maar geen gewone krant, ook al suggereren de krantenkoppen boven de hoofdstukken van wel. Kijk op Esbeek
is een nieuwsboek, een nieuwsoverzicht, maar zonder chronologische
lijn. Ongeremd dartelen de eeuwen door elkaar. Het nieuws in het boek is
niet au courant, het boek dus geen krant. Dat resulteert in een bijzondere
eenheid van toen & thans. De geschiedenis van Esbeek wordt versmolten
tot een niet meer los te destilleren element van de legering die de identiteit
van het huidige dorp is.
Esbeek wordt te kijk gezet als centrum van de wereld. Zo zullen de bewoners in de oude tijd hun dorp ook hebben ervaren. In Esbeek gebeurde
het allemaal. Lief en leef, sex en geweld, sport en spel, arbeid en kunst,
oorlog en vrede - het dagelijkse leven, waarvan de uitzonderingssituaties
werden geregistreerd en onthouden, wat nog steeds de taak is van de moderne nieuwsmedia. Hoewel er voor de negentiende-twintigste eeuw geen
massamedia waren, telde ook het kleine, onaanzienlijke Kempendorpje
Esbeek van oudsher vele vensters op de wereld en leidden de moeilijk begaanbare wegen ieder die kon en wilde naar verre oorden, naar steden,
koninkrijken en maatschappijen die thuis alleen bestonden in nauwelijks
geloofwaardige verhalen. Want Esbeek was niet alleen een grensdorp, maar
ook werkelijk het centrum van de wereld (met de Flaestoren als nieuw
epicentrum). Het grenst nog steeds aan het koninkrijk België, dat vroeger achtereenvolgens behoorde aan de koning van Spanje en de keizer
van Oostenrijk. De grens werd menigmaal overschreden. De Spanjaarden
kwamen met hun Italiaanse, Waalse, Duitse, Albanese en Kroatische huurlingen. Tegelijkertijd kwamen de Hollandse rebellen. De Franse sansculotten arriveerden na de Franse Revolutie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
meldden zich Belgische vluchtelingen en tijdens de Tweede bezetten de
Duitsers Esbeek en de rest van ons land. Andere grensoverschrijdende gevallen waren de smokkelaars en de roversbenden.
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Esbeek was een uitgesproken landbouwdorp. De bewoners hadden daardoor buiten hun dorp weinig te zoeken, behalve om hun vee vet te laten
grazen in de Langstraat of hun agrarische producten te slijten op de markten van Hilvarenbeek, Tilburg of Den Bosch. Als een Esbekenaar naar den
vreemde ging, was het vaak gedwongen: men ging tijdens het Rampjaar
oorlogsbelasting afdragen aan de Fransen, in tijden van oorlog dwangarbeid verrichten om de Den Bossche vestingwerken te versterken. Misschien
ging Nol van Raak vrijwillig in dienst van de VOC naar Oost-Indië, maar
hij kan ook tegen zijn wil zijn geronseld, want iedereen wist dat minder dan
de helft van de Indiëgangers levend terugkwam.
Dit boek biedt groot leesplezier. Esbekenaars van de huidige generatie - de
lezers - zullen zich volledig kunnen identificeren met de Esbeekse mens
uit vroegere eeuwen. Zij zijn met veel straat- en veldnamen plus een aantal
familienamen vertrouwd, ook al stammen die nog uit de Middeleeuwen.
Zo’n verstrengeling van heden en verleden kan alleen leiden tot versterking
van de identiteit van het dorp - met behoud van de traditionele openheid
naar de wereld.
Leo Adriaenssen
10
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Inleiding

A

l bijna 28 jaar is de Werkgroep Heemkunde Esbeek druk in de weer
om de geschiedenis van het kerkdorp Esbeek te documenteren en
ontplooit het tevens allerlei heemkundig getinte activiteiten in de
lokale omgeving.
Naast het maken van een filmdocumentaire over de plaatselijke landbouw
van de laatste honderd jaar, brachten de leden van de werkgroep verschillende boeken uit over diverse facetten van de Esbeekse geschiedenis en publiceerden zij honderden heemkundige artikelen in velerlei tijdschriften.
Een buitengewoon interessant en actueel project uit 2008 was het ontwerpen en realiseren van een cultuur-historisch wandelpad rondom de
Esbeekse kerktoren. Enthousiast gingen we met de 'Acht van Esbeek' aan
de slag, mede omdat er een nieuwe landinrichting op stapel stond. Helaas
kwam dit 'boerenlandpad' niet van de grond! De excursies en exposities die
wij in en rondom de monumentale Brandtoren organiseerden waren daarentegen steeds een groot succes.
Onlangs hebben we alsnog in ons mooie buitengebied een Wandelbrochure
kunnen uitgeven. Start en finish zijn wederom gelegen bij een toren: 'D'n
Flaestoren'. Landgoed De Utrecht was vanaf het begin enthousiast over
onze plannen en verleende graag haar medewerking. En terecht: vanaf die
22 meter hoge markante uitkijktoren hebben alle natuurliefhebbers een
prachtige 'kijk op' dat unieke gebied dat men tevens kan bewandelen.

11

'Kijk op Esbeek' is ook de titel van het boek dat voor u ligt. Deze rijke verzameling van 100 artikelen over de geschiedenis van Esbeek tracht u op
een ontspannen manier het wel en wee van de Esbekenaren tussen 1200 en
2000 te belichten.
Veel klim-, kijk-, wandel- en vooral leesplezier toegewenst!
Jan van Helvoirt
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Groepen heidenen in
Esbeek gearresteerd

Op 13 november 1737 sprak de heer Drossaard Coenraeds zijn bezorgdheid
uit over de veiligheid op het platteland, met name binnen de dorpen van
de Heerlijkheid Hilvarenbeek. Hij deelde de schepenen mee dat er wederom eenige saamen rottinge van mans en vrous persoonen sig hebben vertoont.
Zowel op de Tulderhoeve als op het Aerschots Hoefje te Riel werden landlopers, ook wel vagebonden, zwervers of schooiers genoemd, gesignaleerd.
In het laatst genoemde gehuchtje hadden twee vrou lieden in den avondt
aangetast en gelt affgenoomen. Bovendien had men andere inwoners van Riel
brood en boter afgedwongen en zat men de meeste tijd in de herberg van de
weduwe Ligtenberg.
Redenen genoeg voor de schepenen van Hilvarenbeek om maatregelen
te nemen: de aanwas der gemelde moetwilligheden en geweldenarije moest
gestopt worden! De naburen van de gehuchten (elk gehucht vier man)
moesten de komende tijd secuur de wacht houden. Indien ze onbekenden
aantroffen dienden ze naar hun certificatie off paspoort te vragen. Als de
onbekende personen niet konden aantonen waar ze vandaan kwamen en
waar ze zich ophielden, mochten de inwoners van Hilvarenbeek ze bij de
heer Officier brengen. Van dit alles werd in Hilvarenbeek officieel publicatie gedaan.

13

Heidenen gesignaleerd
In het midden van de achttiende eeuw werd onze regio veelvuldig bezocht
door groepen zwervers. In de rechterlijke stukken sprak men van: lediggangers en straatschenders. Ook andere namen komen we tegen: Heidenen,
Egyptenaren, Gypten, Zigeuner, Praegenaer, Bohemen. In de Beekse bronnen
leest men vooral over Egyptenaars of Heydens. Men ging er maar gewoon
vanuit dat deze mensen niet tot de christelijke wereld behoorden! De zigeuners zelf waren zich wel degelijk bewust van deze ontkenning: Ja en de
naam te hebben van Heyden, maar egter wel te weten datter een god is! Toch
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werden ze door het gerecht vaak ongunstig neergezet met termen als: troep,
rot, gespuis of zelfs gebroedsel.
Een veroordeelde werd omschreven als voedende sijn luie buijck met ‘t sweet
ende arbeid van onse ingesetenen ten platte landen. De autoriteiten hadden
een negatieve kijk op deze bevolkingsgroep, zoals blijkt uit een beschrijving
van een jonge zigeunerin: aangestelt als een onnut, dangereus en schadelijk
subject in de burgerlijcke societeit.

14

Zigeuners klopten in 1738 aan bij hoeve de Leuter

De heidens werden afgeschilderd als onverbeterlijke dieven. Tijdens hun
omzwervingen legden zij zich in het bijzonder toe op het stelen van brood,
veldvruchten, kippen en katten die gekookt werden en verorberd! Ook andere delicten zoals stroperijen op klein wild, het maaien van gras voor hun
paarden, het melken van koeien en diefstal van hout, turf en fruit, moeten
gezien worden in het licht van hun nomadische rechtsopvattingen.
Bijna altijd waren vrouwen bij de groepjes aanwezig. Zij drongen huizen
binnen waarvan zij vermoedden dat ze leeg stonden. Kwamen de bewoners
toch opdagen dan boden zij kruiden, zalven en andere waren te koop aan.
Als een zigeunerin zich onwel voelde en bij een boerderij wat wilde rusten dan moest de plattelandsbevolking opletten. Zo’n ‘flauwte’ was vaak
de openingszet van een vorm van oplichterij. Toch werden er zo velen binnengeloodst. In principe was men de individuele zigeuner, vrouwen en

BI-KijkOpEsbeek.indd 14

16-10-11 20:24

kinderen, en kleine familiegroepen, nog niet zo onvriendelijk gezind. Bij
grote groepen overheerste altijd wantrouwen, angst en afkeer! Eind achttiende eeuw verdwenen de groepen heidenen en zigeunerbenden uit onze
streken. Een betere politieorganisatie, de bloedige repressie en de onderlinge samenwerking tussen de ambtenaren van het gerecht leidden hiertoe.

Samenwerking binnen de justitie
Een mooi voorbeeld van samenwerking op justitieel niveau is een schrijven van de hooge hove en hooge vierschaer van Zuytholland van maart 1738.
In Drimmelen had men in een hut aan de dijk een troup soogenaamde heydens ofte landlopers bestaande in vier manspersoonen, vijf vrouw lieden en ses
kinderen gevangen. Daar men wist dat in de toren van Hilvarenbeek ook
gevangenen zaten had men een lijst met namen toegevoegd en vroeg men
Drossaard Coenraeds beleefd of ten eynde hij de goetheyt gelieft te hebben desselfs gevangen te ondervragen of deze persoonen by haer niet bekent syn ende
van eenige misdaden kunnen worden overtuygt. Hij zegde tevens toe om de
gerechtsdienaar van Hilvarenbeek gunstig te stemmen berijd synde in soodanige gevallen van gelijke te doen. Op de lijst kwamen de volgende personen
voor:
- Nicola, 30 jaar, met brandmerk;
- haar man Java Hendrickse, met twee brandmerken;
- Hendrik, oud 17 jaar, gehuwd met de 15 jarige Ceatje;
- Marianne, oud 50 jaar, met een brandmerk;
- haar dochter Elisabeth Gorisse van 17 jaar;
- haar zoon Jan Gorisse van 18 jaar;
- Pieter Thonanus, oud 30 jaar;
- Kelament, oud 27 jaar, met brandmerk;
- Hendrik, oud 17 jaar.

15

Bende bij Hendrik Schepens op het Esbeekse Hoogeind
Begin februari 1738 kwam een groep heidens, soo als volgens derselve kleur
hairen, spraeke en kleedinge comt te bleycken, in Esbeek aan. Men moet in
die dagen ongerust toegekeken hebben als ze over de stoffige zandwegen
naderden. Men werd afgeschrikt door de zwartharige en donkerhuidige figuren; hun donkere huid vond men bepaald lelijk. De vrouwen blootsvoets
en de haren los of in een doek gebonden; sommigen droegen een breedgerande hoed. Ze waren gehuld in wijde, lange gestreepte mantels afgezoomd
met franjes. En altijd kinderen er rondom heen die meereden op kar of
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paard. Anderen stapten te voet mee, beladen met stokken, potten en ketels:
een bonte stoet, een kleurrijk schouwspel!
Aangekomen op het Hoogeind te
Esbeek koos men de boerderij van
Hendrik Schepens uit om te gaan
vernagten! Begrijpelijk, want die was
gelegen aan de rand van de heide
en Esbeek. Later werd die boerderij bekend onder de naam: Leuter.
Dat betekent: laag gelegen grond.
De omgeving noemde men ook wel
Klein Tulder. Diercx Lambrecht
van Tuldel ging er aanvankelijk
boeren. Tot voor kort boerde Wim
Gerritsen er. Bij de invoering van
het kadaster in 1828 woonde er
Gerardus Adriaan van Hoof, die
het van Cornelis Dirk Prinsen geEnkele martelwerktuigen
kocht had in 1783. Wellicht was die
toen aan de besmettelijke ziektens
soo van loop als rotkorsten gestorven! De gronden die bij de boerderij hoorden waren: Aanstede, den Timmer, Beemt inde Cromschutten, Acker achter de
Steltacker, Bernard Drieske, Winterspoel, Leegbeemdeke, Nieuwveld.
Op de hoeve van Hendrik Schepens begon ‘het geleuter’! Men vertelde dat
men op weg was van Breda naar Maastricht, waar een kennis in dienst zou
zijn. Toen ze in Ginneken en Bavel aankwamen hadden ze nog contact
gehad met Herman Pieterse en zijn vrouw. Alle landlopers met wier gaende
schoyen bij wijle ten getale van 12 tot 13 sijn te saemen geweest. Ende bij verdeelde troupen dan in dese en dan in geene schuer hebben gaen slaepen. Bij die
gelegenheid had men een borstrock met silveren knoopen gestolen. Bovendien
hadden ze eenen rotting van de coster van Bavel gestolen, terwijl men vertelde dat ze die voor twee gulden in Breda gekocht hadden.
Herman Pieterse en zijn vrouw Annamaria werden hier op 18 februari gevangen en naar het tuchthuis van Breda gebracht! Uit getuigenverklaringen in het tuchthuis bleek dat ze in Ginneken nogal wat overlast bezorgd
hadden. Die Pieterse was geboortig van Maastricht en zwierf zijn hele leven
al langs de straten. Af en toe verdiende hij de kost met wannen en dorssen.
Toen hij zeventien was trouwde hij Annamaria Hendrik Schaars bij een
roomspriester in de St. Peters Kerck. De truck die hij uithaalde was de veel
toegepaste ‘wisseltruck’: een daalder! Insiders noemden dat ‘kilfen’.
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Volgens zijn zeggen had hij die daalder geruild voor kleyn geld bestaende
in eene aghtentwintigh en vier stuyvers. Voordat hij in Esbeek overnachtte
had hij enkele inwoners van Ginneken belazerd met de wisseltruck! Gerard
Middegaels werd op het tuchthuis ontboden om te zien of dat de persoon sittende in den blok aanhebbende een blauw camisool de oplichter was.
Inderdaad! Hij had ook een rotting bij hem die de koster van Bavel was ontstolen. Bovendien had hij een brood gekocht om met de daalder te betalen.
Toen dat niet lukte vertrok hij zonder te betalen.

Jasper van Eijnthoven richtte het schavot op

17

Geen wormen die nooddruftig in de aarde kruipen!
Bij andere boeren in Ginneken had men gelogeert en gespeyst, meerder uyt
vreese voor ongeluck (in cas van weygeringh). Een paar deuren verder wilde
men garen kopen. De vrouw des huizes stond in de deuropening en antwoordde: Ick hebbe geen gaeren dan voor mijn eijgen gerieff! Toen de zigeuner tegens haer lijff indringende om soo in huys te komen, doch de deponente
sulcx belettende, begon hij te schelden: Loop gij oude duyvelsche hecx, off donder! De vrouw verklaarde later voor de rechter nog dat alles seer wel en in
verse geheugenis is!
Even later, op diezelfde donderdag 6 februari 1738, waren ze op bezoek bij
de herberg van Jan Jordens. Met de rotting in de hand eiste men een pint
bier. Daarna bleek dat ook hij de daalder niet kon wisselen. Op die manier ontfutselden ze Petronella Packi een tarwebrood en bij Bello op den
Ende wisten ze weer een pot bier getapt te krijgen. Bij Cornelia van Rethy
was de buit groter: tabak, drie kannen bier en ze wisten zich te laten scheren! Tegenover de Drossaard verklaarde Herman Pieterse zijn ‘bedelgedrag’
met de woorden: dat hij anders niet aande kost conde comen. Een veelvuldig
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ander antwoord was: dat sij geene wormen syn ende in d’aerde niet en konnen
cruypen!!
Een groep zigeuners (mannen, vrouwen en kinderen) die de dans wist te
ontspringen, was in de nacht van 18 februari in Alphen op de Horvoortse
Hoeve gaan kamperen. Om de honger te stillen had men daar speckstruyf
doen backen. Dan ging de reis verder naar Riel dat tot de jurisdictie van
Hilvarenbeek behoorde. Daar had men ‘s avonds pap gekookt ten huize
van Wouter van der Meulen en daar had men ook overnacht.

Op drie plaatsen onderdak te Esbeek
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Een grote groep heidens trok door de heide naar Rovert en van daar naar
Tulder. Men had afgesproken om in verscheidene huizen te gaan overnachten. Hierdoor werd de ‘pakkans’ kleiner en werd de schijn van ‘bende-vorming’ enigszins weggenomen. De eerste groep, bestaande uit een
manspersoon, twee vrouwe en twee jongens en eenige kinderen ging naar de
Tulderhoeve.
De tweede groep, te weten een man met zijn vrouw en kinderen en een jongen van ongeveer 14 jaar, verbleef bij de boerderij van Jan Pauwels Pasmans,
vlakbij de Tulderhoeve. De derde partij was aangegaan bij Anthony Peter
Hagen op het Hoogeind, die later aan de Mostaard ging wonen.
Al doende waren de gedetineerdens in eene troup van aght persoonen boven
de 16 jaare, twee jongens en eenige kinderen gecomen onder de jurisdictie van
Hilvarenbeek. De rotmeesters Peter Sweens en Jacobus Maas togen met
enkele naburen naar Esbeek om de heidens te vangen. Nadat ze op de
Tulderhoeve de vagebonden gearresteerd hadden, gingen ze naar de boerderij van Jan Paulus Pasmans om hun werk verder te zetten. Toen ze bij het
derde adres, Anthony Peter Hagen op het Hoogeind aangekomen waren
bleken de vogels gevlogen te zijn. Op woensdag 19 februari 1738 werden te
Esbeek aldus twee mannen en drie vrouwen, twee jongens en enige kinderen in hechtenis genomen en in de toren in Beek opgesloten.
Boer Hagen die de derde groep in huis had, had voor de heidenen nog wel
een pot pap gekookt en daar enig broodt gegeven. Toen Hagen vroeg, nadat
hij een slaapplaats in de stal hadde berijt, waarom ze niet op Tulder waren
gebleven antwoordde een van de vrouwen: Wat scheelt ons de hoeff! De man,
die nog dankbaar was voor het eten, beet de vrouw toe: Waarom geeft gij
de man quaat bescheet? Vervolgens legde hij Hagen uit dat ze uit de Baronie
kwamen en dienst zouden gaan nemen in Maastricht. Hagen maakte hen
duidelijk dat de rotmeesters op zoek waren om vreemd volk te vangen en dat
ze moesten kunnen verantwoorden wie zij waren! Men sprak af dat boer
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Hagen soo eens zou fluiten als ze weg waren en dan zou men terug komen
om te slapen. De groep was toen aanstons seer bevreesd synde vertrokken en
de rotmeesters konden er toen ... naar fluiten!

Oude bekenden ontmoeten elkaar
Twee van de gearresteerde heidenen waren veertien dagen eerder al in
Esbeek wezen vernagten en wel bij de reeds genoemde Hendrik Schepens.
Een van hen was Josep Filip. Hij was 19 jaar oud en geboren in Luik. Een
vaste woonplaats had hij niet. Op zijn rug had hij een brandmerk, dat hij in
Parijs gekregen had ter zake van contrabande. Ook had men hem daar gegeseld! Hij was getrouwd met Anna Geertruid die ook al in Esbeek overnacht
had. Zij was geboren in Gent en verklaarde dat zij de andere gedetineerden
niet kende!
Tot de andere opgepakten behoorde Elisabeth Jansen. Ook zij was in het
gevang in de toren opgesloten. Voor haar was dat niet de eerste kennismaking met de justitie. Deze 33 jarige zigeunerin verklaarde ‘in het leger’ geboren te zijn. Haar rug moet er bont en blauw uitgezien hebben: tot vier
distinte reysen gegeesselt ende drie maelen te wesen gebrant marckt, onder andere in Boulogne, Arras en Gent. Zij was getrouwd met Francis Moorts,
maar die was twee jaar geleden naar Oost-Indië gevaren! Deze Elisabeth
vertelde ‘tijdens haar examen’ op het raadhuis dat ze ook nog int opene velt
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Kosten gemaakt door de gevangenen
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vier gestoockt hadden om wat te warmen. Daarna gingen zij op verschillende plaatsen vernagten, om niet tegelijck agterhaalt te worden. Ende des anderen daghs wederom bij den anderen te sullen comen, om aen de canten van
Maestright te gaen.

Crimineel Jan Danssaert
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Een volgende gedetineerde was Anneken de Wit, geboortig van het Duitse
Kassel. Zij verklaarde in Zeeland te hebben gaan weyen en tarff snijen. Haar
verklaring tegenover Drossaard Jacobus Coenraeds, die de examinatie deed,
dat haar man Jan Danssaert enkele maanden eerder was overleden ... was
(blijkt nu achteraf) pertinent gelogen! Deze Jan Danssaert behoorde tot
een zwaar bewapende bende en was reeds voor eeuwig uit Antwerpen
verbannen.
In 1744 bespiedde hij immers met drie andere Egyptenaren een hoeve
waar zij ‘s nachts inbraken. Zij grepen de lieden hardhandig vast en knevelden ze. Om haar ertoe te dwingen het geld aan te wijzen, werd de boerin met een brandende bussel stro, de bil verbrand. De dochter werd stevig
vastgebonden, verkracht en dusdanig mishandeld dat zij aan de gevolgen
overleed.
Genoemde Anneken droeg ook heel wat sporen van geweld bij zich: maar
dat was haar eigen schuld! Toen men op het raadhuis haar rug ontblootte,
is bevonden daarop te staan twee brandmerken verclarende het selve gekregen
te hebben tot Parijs. Op de vraag of zij ook te Tilburg gegeseld of gebrandmerkt geweest was, antwoordde zij uiteraard: “Nee”!

Drie soorten straffen
Men kende immers goed de strenge reglementen. Alle landlopers, vagebonden en bedelaars, het sij onder den naam van heidenen, Egyptenaren ofte andersints, die in het district van de Generaliteit gevonden worden voor de
eerste maal zullen worden gegeseld. Voor de tweede keer zou men worden
gegeseld en worden gebrandmerkt. Voor de derde keer werd de doodstraf
bepaald.
Ook werd met de dood gestraft diegene die reeds de eerste keer eenige overlast oft gewelt soude hebben bedreven. Ook zij die sullen worden bevonden
schietgeweer bij haer te dragen kregen de doodstraf. Tot slot moesten groepen van ses off meerder manspersoonen boven de 16 jaeren in een troup ‘t
samen worden gevonden met last aanstonds door de officieren worden terecht
gesteld.
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Als laatste werd ook nog Pierre Frederick Blanckenaer, 18 jaar oud en geboren in Duinkerken, ondervraagd. Hij verklaarde laatst gewerkt te hebben
in Liefkenshoek en verder niemand te kennen. Hij werd echter beschuldigd van ‘groepsvorming met andere gedetineerden’. Alle genoemde personen zouden aenden leyve straff in Hilvarenbeek in het openbaar moeten
ondergaan.

Minderjarige moet geseling gadeslaan
Er was nog een grensgeval. Dat was de ongeveer 13 jarige Jan Pauwels, geboren in het land van Luik. Hij was van den jeugt aff aen onder de Bende
der soo genaemde heydens. En verscheyde jaeren met Josep Pflip en syn weyff
op’t lant heeft geloopen. Hoewel hij wist dat ze gegeseld en gebrandmerkt
waren, was hij toch bij hen gebleven! Deze Jan Pauwels zou eigenlijk net
als de rest gestraft moeten worden om van het vagabonderen aff geschrickt te
worden. Besloten werd om deze jeugdige Jan met roeden omden hals de executie van de andere gedetineerden sal moeten aansien.
Vervolgens werd hij uit de Heerlijkheid van Hilvarenbeek verbannen op
peene van swaerdere straffe.
Dat gold niet voor vier vrouwen die enkele maanden later in Riel gevangen werden. Zij werden op het schavot behoorlijk gegeseld en het kostte
Hilvarenbeek onderhand veel geld. De rekeningen moesten uit de dorpshuishouding betaald worden. Ook allerlei functionarissen, zoals schutter, vorster en secretaris en de openbare werken, werden hieruit betaald.
Hiertoe moeten we dan rekenen: wegen, putten, bruggen, raadhuis, gevangenis, school, toren, waag, kaak, schavot en galg. In Hilvarenbeek zijn ten
allen tijden executien over quaataardige menschen gedaan, soo van hangen, rabraecken geesselen en brantmercken. Mitsgaders de oncosten van aan haer den
cost en drancken te geven altijt is goedgedaan wegens het gemeene corpus alhier.
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Gedetineerden kosten handen vol geld
De Drossaard klaagde even later ook dat te hoge kosten comen te vallen op
het detineeren, en procedeeren van delinquenten. Dat alverders opden 21 mei
1738 onder de voors. Heerlijckheyt van Hilvarenbeek wederom syn gecomen
een troup van heydens te Riel: vier vrouw persoonen en vijff soo aencomende
jongens, als kinderen. In totaal kostte deze groep gedetineerden liefst f 11615-0. Hieronder vielen de volgende nota’s:
- voor de scherprichter
38-0-0
- voor ‘t schavot
11-6-0
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- voor ‘t halen van de scherprichter
- voor 5 dagen wagten
- voor 20 man uit Riel voor ‘t brengen

3-1-0
8-0-0
7-0-0

Onder deze vier vrouwen bevonden zich Leijs Hagedoorn met haar dochter Clara, synde een bastert, in overspel gewonnen! Deze Leijs wilde niet kwijt
waar en wanneer zij haar brandmerken opgelopen had, hoewel het eene nogh
niet genesen schijnt te wesen. Ook Clara was onlangs berecht, soo als uijt de
striepen op den rugge staende te sien is, dat niet lange geleden soude wesen.
Verder werden op het schavot bestraft: Annemarie en Fisonne Janssen. Ook
zij werden na geseling buiten de grenzen van de Heerlijkheid gebracht.
Dat het geld wel degelijk een rol speelde bij de berechting blijkt wel in augustus 1802 als Joseph Elmerich tot de geesseling veroordeeld is geworden.
Bij de veroordeelde werd geen geld of goed van waarde gevonden om daarvan de kosten van detensie, procedures en executie van den zelven te kunnen
verhalen. Hilvarenbeek zou er grotendeels voor opdraaien!

Wachten in de Beekse gevangenis
22

Nadat de Esbeekse bende op woensdag 20 februari in de kraag gevat was,
werd zij tot 8 maart opgesloten in de gevangenis in de kerktoren. In die tussentijd werden zij verzorgd, van voedsel voorzien en uiteraard verhoord. Er
werd publiek aanbesteed om de gevangenen, waaronder twee suygende kinderen syn, in kost en drank te houden: ‘s middags om 11 uur en ‘s avonds
om 6 uur. Arnold Pijnenburg was de laagste inschrijver voor f 1-2-8 per
dag. Hij had ze in cost en drancken gevoijert tot den 8 maart!
Hoewel het gevang in die tijd bepaald geen ‘hotel’ was, was de bevoorrading goed georganiseerd. De leverancier van spijs en drank moest het eten
onder in de toren brengen. De vorster en schutter brachten het naar de
gevangenen. En dat tweemaal daags, alles naer behoren, dat nergens op te
spreecken valt, soo van potagie als andersints. Bovendien kreeg men dagelijks
een pintje cleyn bier oft kerremelck. Er werden uiteraard nog meer kosten gemaakt. Vorster Jasper van Eijnthoven beurde ruim elf gulden. Hij moest
daarvoor wel vijf dagen lang, twee keer per dag de gevangenis ontsluiten en
sluiten nadat hij de gevangenen te eten had gegeven. Vijf van de gevangenen had hij aan de beene geboeyt en inden block geslooten. Voor het verhoor
moest hij ze naar het raadhuis brengen en daar ‘oppassen’. Tenslotte bracht
hij ze op het schavot.
Arnoldus Naeykens leverde twee zeep vaetiens voor de gevangenen en zorgde
voor verschillende kannetjes olie voor de verlichting. De gevangenen zelf
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De cirkel geeft de lokatie van de Leuter aan

moesten het met kaarsen doen, want Gerrit van Andel leverde twee pond
keerssen en maakte tevens twee sloten aan de boeien. Johannes Goossens
had nog drie halve vaeten bier en drie pond toeback op zijn lijstje staan.
Uiteraard voor de bewakers!
Vorster David van Bossy beurde voor vijf dagen bewaking vijf gulden. Voor
het uijtdraegen van de vuyligheyt beurde hij zeven stuivers. De wachters
moesten ouder dan 18 jaar zijn. In geval iemand dronken bevonden werd,
de wacht doende, werd voor die dag geen loon uitgekeerd. Gewoonlijk
waakte men in twee ploegen: van ‘s avonds 8 uur tot ‘s morgens 6 uur met
vier man en overdag met twee manschappen. Op 13 juni 1713 werden alleen ‘s avonds wachten aangesteld tussen 8 en 4 uur. Men mocht dan van
de wacht afgaen naer huys om in syn werck te mogen voortgaen.
Uitbreken was zonder hulp van derden bijna onmogelijk. Zeker sinds 1719
toen er een nieuw dak op het gevangenhuis gemaakt werd. De aannemer,
Adriaan van Loon, moest de geheele cap met plancken bekleeden van een
duim dick en ten minste een voet breed. Dit alles op ribben, vier bij vier
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duim, die ook vier duim van elkaar lagen! Gemaakt van goedt hart eycken
hout sonder vouw en nagels, waarbij bovendien deurnagels gebruikt dienden
te worden.

De scherprechter op het schavot bij de toren
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De nieuwe Tulderhoeve uit 1662 leek op dit gebouw

Op 6 maart 1738 werd door schepenen na voorgaande clokke cleppen be
steed tot het opregte van een schavot. Het werd evenhoog als het rondeel van
de kaak en kreeg een oppervlakte van 16 voeten in het vierkant. Het moest
op 14 palen rusten met balken en ribben onderlegd en gesweept dat het stijff
en sufficant is. Boven op het schavot kwam een leuning ter hoogte van vier
voet. De aannemer zou alle materialen leveren en voorts de leer van onder
den Tooren voegen tegen het schavot aan. Op zaterdagmorgen 8 uur moest
alles klaar zijn en als de justitie gedaan was, werd alles weer afgebroken
en meegenomen. Laagste inzetter Jasper van Eijnthoven mocht het karwei
klaren.
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Het echte werk werd gedaan door de scherprechter uit Den Bosch. Die
bracht zijn eigen ‘gereedschap’ mee. De roede bestond uit hazelaars- of wilgentakken, die een dikte hadden van een vinger, met buigzame einden.
Soms gebruikte men een zweep met drie koorden; elk koord aan het einde
voorzien van een knoop. Een enkele keer werd een dorsvlegel gebruikt! Het
bovenlijf werd ontbloot en er werd ghegeesseld met scherpe roede totter loopende bloede. Onze delinquenten waren veelal al gebrandmerkt. Welk ‘merk’
ingebrand was, werd niet vermeld.

Vorster op het matje na weigering bevel
Om de orde te handhaven tijdens de publieke geseling dienden verschillende manschappen aan te treden. De vorster en schutter moesten de
Drossaard hulp en bijstand bieden. Drossaard A. Timmers was echter enige
jaren later niet te spreken over het gedrag van de vorster Peter Maarland
en de schutter Hendrik van Dijk. Toen de gedetineerden Hendrik Zeger
Horskam en Willem van Amerongen gecondemneerd tot strenge geesseling en
banissement op het schavot van Beek gebracht moesten worden, weigerden
zij echter assistentie te verlenen bij de executie.
Ze wilden hen niet binden en niet overgeven aan de Mr. van den Scherpe
Sweerde. Om geen schermutselingen te krijgen was de Drossaard genoodzaakt andere dienaren aan te wijzen om de gevangenen gebonden in de vierschaer geleyt te krijgen. Na de prononciatie van het vonnis op het schavot
kon de Bossche beul alsnog zijn werk doen. Vorster Jasper van Eijnthoven
had er minder problemen mee. Op 8 maart 1738 bracht hij elf persoonen soo
groot als klein tot Tulder en Esbeeq gevangen op het schavot. Ruim een eeuw
later, in 1851, zouden lijfstraffen opgeheven worden! Jasper was eigenaar
van de Esbeekse hoeve opten Hertganc.
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Architect Steef Luijten overpeinst het ontwerp van een uitkijktoren
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Jan van Helvoirt ‘bepaalt’ met Harry Breviers en Leon Liebregts de torenplaats
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150 jaar: van Esbeekse
Bergen tot Wienerberger

D
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e eerst bekende eigenaar van de Esbeekse steenoven was F. de
Groot. In 1866 werd hem een concessie (vergunning) verleend aan
de Esbeekseweg een steenbakkerij op te richten. Verder is hier niets
over bekend. Alleen het feit dat het een veldoven geweest moet zijn en
dat er in de buurt volop leem aanwezig was. Wellicht bouwde hij verder
op het werk van Jacques Joseph Majoie, eigenaar en bewoner van kasteel
Groenendaal rond 1860.
Deze gepensioneerde luitenant-kolonel der cavalerie hield zich na zijn militaire loopbaan in Beek en Esbeek bezig met landbouw hervormingen.
Hij introduceerde onder andere een kalkmeststof (guano), de eerste vorm
van ‘kunst’ mest. Daarnaast begon hij met de aanleg van de nog bestaande
Esbeekse leemputten.
De oudste Esbeekse Leemputten moeten we elders zoeken. Zij worden bij
de gemeyntsafbakening in 1331 reeds genoemd. Ze grenzen aan en liggen
onder de nieuwe N 269 ten zuiden van het viaduct bij de Broeksie. Uit die
leemputten werd uiteraard leem gedolven om te vitselen, dat wil zeggen de
wanden van de woningen en schuren met leem besmeren. Stenen woningen
kende Esbeek toen nog lang niet!
Het toponiem Steenoven vinden we in Esbeek ook. Deze huidige lage weilanden liggen richting Diessen juist over het Spruitenstroompje. In oorsprong werd ter plaatse gebakken: vierkant of cirkelvormig gestapelde
stenen waar tussen brandstof werd gestrooid. Er werd lukraak gestookt
en op het bakproces was nagenoeg geen invloed uit te oefenen. In Esbeek
stonden verder veldovens bij Dun, de Lange Gracht, de Handelaars en de
Oranjebond.
De plaats waar nu de steenfabriek staat was 150 jaar geleden opgeplant met
houtwas en de eigenaar was de ‘Armen van de Heilige Geest’, een instelling
die hulpbehoevenden uit de nood hielp. De naam van de gronden luidde:
Esbeekse Bergen! Blijkbaar een kleine zandverstuiving. Op de plaats van de
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oude oven bouwden Augustinus (Gustje) Zeebregts en Antonius van Dijk,
beiden uit Hilvarenbeek, de eerste echte steenfabriek.

De oude Esbeekse oven werd totaal overbouwd in 1995
29

Op 20 juni 1918 kregen zij de vergunning om een stoomsteenbakkerij te
bouwen. De economie leefde na de Eerste Wereldoorlog op en het aanleggen van klinkerwegen nam een hoge vlucht.
Na de veldovens kwamen de ringovens, zoals er ook in Esbeek een stond.
Na de vlamoven en zig-zagoven kennen we nu de tunneloven. In het begin
van de vorige eeuw was Landgoed De Utrecht ook nog even mede-eigenaar van de oven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het bakproces
geruime tijd stil te liggen en het fabrieksterrein werd door gras en onkruid
overwoekerd. In 1946 werd de fabriek weer opgestart door dhr. Stui, een
regeringsambtenaar. Gijsbertus Priem was de volgende eigenaar totdat in
1950 een vennootschap werd opgericht.
De Reus uit Oss bracht als nieuwe directeur de familie Verzeyl vanuit
Kerkdriel naar Esbeek. Drie generaties van deze ‘steenbakkers-familie’ hebben op de Esbeekse steenoven gewerkt. Een andere bekende Esbekenaar die
er zijn kost verdiende was Janus Hendrikx. Hij schreef verschillende verhalen rondom de aloude steenfabriek.
In 1995 onderging de oven een metamorfose door de inspanningen van C.
Damen. Momenteel smeedt Reijrink grootse plannen aan de Esbeekseweg.
Zijn we nu wel op de goede weg?
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Esbekenaren getuigden
massaal in 1694

H
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endrik Aert Bocx boerde rond 1650 halverwege de Groenstraat.
Om precies te zijn in de boerderij die op de plaats stond waar nu
Gerrit, Jan en An Smolders wonen. In 1694 hadden de kinderen
Peter en Marie Bocx het bedrijf overgenomen. Om het werk wat te verlichten hadden ze Adriaen Dirck van de Laack als knecht in dienst genomen.
In de vroege avond van 14 november 1694 ging hij zijn laatste ronde doen:
het paard voeren.
Opeens zag en hoorde hij door een venster, dat beseyde de huysinge tegens
den stal uytquam, iemand tegen de muur staan, die eenigh vuer gaf ! Dat de
snoodaard een geweer aan het laden was durfde hij toen nog niet bevroeden. Met een korf en een ketel aan beide armen ging hij binnen. Door het
schijnsel van een olielampje zag Adriaen dat het een lanck roer was en afginck! Bloedend viel hij op de stalvloer neer.
Chirurgijn Hanegraeff noteerde de volgende medische verklaring:
- een kogel door de rechterborst waardoor den asem van beyde seyden is
spelende;
- een kogelwond op de linker arm en een swarte plack op den buyck.
De knecht had geen vermoeden wie hem dat geflikt had. De volgende morgen overleed hij: de kogel op de rechterborst was dwars door de loos gegaen!
De Beekse schepenen besloten een massaal verhoor op touw te zetten in
Esbeek. Meer dan 50 gezinshoofden werden ondervraagd of ze iets merkwaardigs gezien hadden op die bewuste avond en of ze geen woord hadden
horen reppen ofte roeren. Het gevolg van de aanslag was dat Adriaen door
den scheut soodanich is getroffen geweest dat den selven daerdoor nae alle apparentie van ’t leven ter dood gebracht is geweest.
De volgende personen werden onder andere aan de tand gevoeld op 15 november 1694:
Adriaen Hendrik Daemen Cornelis Adriaen Schilders
Hendrik Gerit Schepens
Ansem Bastiaen van Hooff
Jan Jan Pasmans
Jan Laureys Woestenburg
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Peter Pauwels Daemen
Willem Elias de Wijs
Claes Dielis Bruers
Jan Adam de Bie
Jan Laureys Bruers
Laureys Leendert van Loon

Peter Cornelis Meus
Aert Lambert Hessels
Peter Cornelis Hermans
Hendrick Jan Timmermans
Adriaen Smolders
Jan Jan Schellekens
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Erf van de boerderij van familie Smolders waar Adriaen woonde

Deze lijst is lang niet compleet maar geeft toch een mooi beeld van de
Esbeekse families eind zeventiende eeuw. De op een na laatste boer, Van
Loon, komen we enkele jaren later nog eens tegen. Hij boerde aan de
Heistraat. Zijn zoon Jan werd tijdens het aloude ‘losschieten’ door zijn neef
… dood geslagen. Het gebeurde in de reeds bestaande boerderij Hendrixen,
waarin toen een eenvoudige herberg was ingericht.
De laatste getuige was Jan Jan Schellekens. Deze buurman van het slachtoffer in de Groenstraat woonde op de plaats waar nu de oude tot varkenskooi verbouwde kapschuur staat. Rond 1830 boerde er Willem Schellekens,
die ook eigenaar was van boerderij Hendrixen. Waar de nieuwe boerderij
staat (foto) woonde rond 1830 Peter Bruers. Hij had de volgende gronden
in bezit:
den Heuvelaer
Putacker
Cattebogt
Jan Maes Bogt
Lambert Dircx Bemt
Heesterbosch
Kinderbocht
Hendrick Box Aenstee
Luyensvoirt
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Grafsteen van Rustoord
in 2004 in ere hersteld

I
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n het voorjaar van 2004 trof men op de hoek van de kerk op het kerkhof
een merkwaardige betonnen steen aan die behalve een aantal namen een
opmerkelijke inscriptie bezat. De tekst luidt: Tijdens de oorlog geëvacueerd
uit Noordwijk vonden hier hun laatste rustplaats.
In overleg met het kerkbestuur hebben Peter de Laat en Jan van Helvoirt de
steen een definitieve plaats gegeven aan de noordkant van het middenschip
van de kerk. Vooral dankzij Cees Ketelaars is op deze manier een stukje
Esbeekse geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog vastgelegd.
In 1941 werd het onderkomen voor bejaarden in Noordwijk, Huize St.
Jeroen genaamd, door de Duitse bezetter gevorderd. De Wehrmacht was
volop bezig kustversterkingen aan te leggen en het St. Jeroensgesticht werd
ingericht voor een Duitse commandopost. In plaats van kuierende oude

Werkgroep Heemkunde Esbeek gaf de steen een nieuwe plaats
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mensen werd de buurt daar tot augustus 1944 opgeschrikt door marcherende gedrilde Duitse jeugd van de Arbeitsdienst.
Huize Rustoord in Esbeek werd aangewezen als evacuatieplaats. Op 6 januari 1943 arriveerde een veertiental zusters van de H. Elisabeth die een
groep bejaarden vergezelde. Ze kwamen aan in zeven ziekenwagens en twee
touringcars en werden ontvangen door de toenmalige directeur van het gewezen hotel; dat was de heer Braat.
De leiding kwam overigens in handen van zuster overste Argata. De overige zusters zorgden voor de ziekenzorg en het werk in de keuken. Dan waren
er ook nog de pastoors Terra en Wijdvliet, welke laatste op Rustoord stierf
en in Esbeek begraven werd. De grote eetzaal werd als slaapzaal ingericht,
voor onder anderen:
- de heer Parlevliet, jachtopzichter van koningin Wilhelmina;
- de heer Veenboer, oud machinist van de spoorwegen in Oost-Indië;
- de weduwe Jansen de Bailleux, bekende wijnkopers uit Maastricht;
- mevrouw Craig, een Engelse dame die ook nog regelmatig bijles gaf.
Dan waren er natuurlijk nog meiden en knechten die hand- en spandiensten verrichtten. Zo zorgden Jan Kuipers en Cees Wijten sr. dat de oudjes
voldoende groente en fruit kregen.
33

Behalve dat boer Schellekens van de Ekster dagelijks een kannetje melk
afleverde zorgde Trees van Raak dat het graan op het Esbeekse pakhuis
gemalen werd. Het brood bezorgde ze ook weer op Rustoord. De extra
tarwe en rogge werd ingezameld door de gezamenlijke pachtboeren van
Landgoed De Utrecht. Ondanks al de goede zorgen van die Esbekenaren
zouden er tijdens het verblijf in Esbeek van januari 1943 tot en met juni
1947, toch nog bijna 25 oudjes sterven.
Er zou een grafsteen geweest zijn waarop 21 namen van overledenen gebeiteld waren; doch die is reeds lang spoorloos. Een andere kleinere gedenksteen, waarop vijf namen staan vermeld, hebben we wel in ere hersteld:
13-4-1944
- Hendrikus Meijer
5-1-1945
- Anna Visser
16-6-1945
- Maria Steyn
19-6-1946
- Anna Draaier
- Gijsbertha Brouwer
29-6-1946
Omstreeks 1956 werden, behalve die van vijf Duitse oorlogsslachtoffers, de
graven van de Noordwijkse bejaarden geruimd. Het is best wel mogelijk
dat vijf overledenen niet ergens anders werden herbegraven en daarom in
Esbeek een kleine herdenkingssteen kregen.
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Struise meid voorkwam
aanslag op Tulder in 1787

D
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ienstknecht Peter Dillen was op de avond van 24 september 1787
zo attent om zijn baas, hoevenaar Arnoldus Swagemakers van de
Tulderhoeve, te waarschuwen dat er enig krijgsvolk op komst was.
Op zich hoefde dat niet altijd rampzalig te zijn: men had wel vaker inkwartieringen van militairen. Dat was meestal georganiseerd en de onkosten
werden vaak vergoed.
Op die bewuste maandagavond kwamen ’s avonds om half acht vier manspersonen bij de hoeve aankloppen. De 23 jarige knecht Peter had zijn ogen
goed de kost gegeven om later mogelijk een juist signalement te kunnen
geven. De ene was groot aan hebbende een kort rokje, hoog coffy couleur. Hij
had een pokdalig mager gezicht en bleekachtig van wesen met het hair kort
gebonden. Dat hij maar één oog had, had Dillen natuurlijk meteen goed
gezien. Bovendien dat hij in het gaan de voeten een weinig binnenwaarts
insettende.
De tweede was kleiner en werd sergeant genoemd. Deze soldaat had kleine knevels en was bruin van hair. Hij droeg het uniform van Smitzaart
Walons, te weten blauw met witte opslagen. Dan was er nog een Frans sprekende kerel: mager en tenger van figuur met lange zwarte haren. Het vierde mannetje, bloosent van wesende, was kort, dik en gezet. Hij was getekend
met een kleine houwe van een vinger lang op de rechter zijde van het ronde
hoofd.
Men vroeg de hoevenaar beleefd of men mocht overnachten. Hun officier
met ander krijgsvolk zou immers spoedig nakomen. De volgende dag werd
hun ware bedoeling duidelijk. Terwijl ‘hun officier’ maar niet kwam opdagen sprongen twee bendeleden plotseling overeind: den eenen met een
houwer in de hand en d’ander vattende de snaphanen die van de hoevenaar geladen in een hoek staande.
Deze laatste snoeshaan schoot pardoes naar onze brave Arnoldus Swage
makers, dog dat die snaphaan door de meyd omhoog geslagen wordende, waardoor die scheut hem miste! Toen begon een andere indringer met het heft
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Kort na 1900 werd op Tulder een nieuwe boswachterswoning gebouwd

van de snaphaan hem op de borst te meppen. De hoevenaar, knecht en
meid wisten zich slechts met de grootste moeite staande te houden. Iedereen
was er van overtuigd dat ze aanstonds in koelen bloede vermoord zouden
worden.
Uiteindelijk liet men het tij verlopen. Men ging nog wel even een kast
openbreken, waaruit ze de volgende voorwerpen stalen:
- vier snaphanen
- drie voorschoten
- vier vrouwe rokken
- twee kamesolen
- een katoene sak
- een paar schoenen met silveren gespen

35

Totaal ontredderd deden Swagemakers en de andere bewoners aangifte op het Beekse raadhuis. Op 3 oktober werd schriftelijk verslag gedaan
van deze brute overval. De ‘Franse booswichten’ zijn nooit meer achterhaald. Is het toevallig dat het incident kort na 13 september plaatsvond?
Nee, toen immers viel een Pruisisch leger van 28.000 man ons land binnen om de Fransen te weren en de opmars van ‘onze patriotten’ te stuiten!
Vluchtende en deserterende militairen die op rooftocht uitgingen was geen
uitzondering.
Zeven jaar later verkocht Swagemakers de hoeve voor de kapitale som van
f 7000,- aan zijn zwager. Ruim een eeuw later dankte de Esbeekse pastoor Jurgens de Heer vol vuur dat de voorname hoeve tot de grond toe was
afgebrand.
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De Esbeekse noodkerk
van 1936

N

auwelijks was Tilburger F.M.C.A. Houben in 1934 in Esbeek als
pastoor benoemd of hij kreeg de kriebels. Niet vanwege het feit dat
hij in overspannen toestand op 10 augustus van dat jaar in Esbeek
aan de slag kon, maar wel doordat hij graag bouwde en orde op zaken wilde
stellen. Nadat hij meteen enkele verbouwingen aan zijn pastorie had doorgevoerd keek hij naar zijn te kleine kerk. Vooral tijdens de H. Cornelius
bedevaart stak hem dat. Maar een nieuwe kerk bouwen zou zomaar niet
gaan.
36

De houten noodkerk aan het parochiehuis

Na een lange briefwisseling werd uiteindelijk besloten de kerk grondig te
verbouwen. Op 1 juli 1936 kwam de vergunning vanuit de gemeente. Het
toegestane bedrag was f 39.500,-. Daar de inschrijving redelijk laag uitviel, f 31.000,- door firma Gebr. Struycken te Tilburg, kreeg Houben toestemming om ook de pastorie drastisch te mogen verbouwen. Tilburger Jos
Smolders was overigens de laagste inschrijver. Alhoewel zijn vader de eerste
Esbeekse kerk had gebouwd, werd deze aannemer om drogredenen gepasseerd en met een bedrag van f 300,- afgescheept. Esbekenaar Albert Rosch
en Gustje Zeebregts zaten wat aan de hoge kant!
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Van Buytenen was het aanvankelijk totaal niet eens met de pastoor. In
het oorspronkelijke idee van Houben zou er niets van de oude kerk gebruikt kunnen worden. Het zou veel te kostbaar worden. Bovendien moesten er zeker zijgangen komen, omdat de kerk dan veel te smal zou worden.
Vervolgens hadden boeren, die aan de eerste kerk hadden meegewerkt, gewaarschuwd dat de bodem op enkele plaatsen erg drassig was.
Jurgens had ook liever de kerk aan de zuidwest-zijde van de Mostaard gebouwd, maar de boer wilde de grond niet verkopen.
In augustus 1936 begon Struycken met de afbraak van de ooit door Jurgens
sierlijk gebouwde kerk. Houben vond dat de toren, fundering, pilasters en
triomfboog moesten blijven staan. Deze laatste twee zouden tijdens de
sloop echter spoedig instorten. Dit alles hield in dat de ‘verbouwing’ van de
kerk, in feite werd er nieuwe steen omheen gemetseld, veel meer ging kosten: f 43.771,66. Daarom betaalde Houben de verbouwing van de pastorie
zelf.
De architecten F.J. Vervest en ir. J.C. van Buytenen maakten ook de tekening en het bestek voor de Esbeekse noodkerk. Tijdens de sloop en wederopbouw zouden de vieringen en andere plechtigheden kunnen doorgaan.
Tinus Hesselmans en Kee Verhoeven trouwden op 8 september 1936 in de
noodkerk. Ze moesten na de mis nog enige tijd schuilen vanwege het bar
slechte weer!
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Het parochiehuis, veelal patronaat genoemd, stamde uit 1907. Het werd gebouwd door pastoor Van Gils, de derde Esbeekse pastoor. Het had verschillende functies: vergaderzaal voor de Boerenbond, verenigingsgebouw voor
de oudere jeugd, bewaar- en naaischool. Het gebouwtje had f 1500,- gekost.
Uit de voorgevel werden ramen en deuren uitgenomen, terwijl de kozijnen
bleven staan. Aan de voorkant werd een houten gebouw met een lengte
van elf meter aangebouwd. De hoogte werd drie meter. In het ‘schotwerk’
werden ramen en een dubbele opgeklampte deur aangebracht. De ribben
van de vloer werden door houten klossen voorlopig gesteund. Er kwam een
eenvoudig zadeldak met vijf spanten op. Het geheel werd afgedekt met asbest golfplaten. Toen de nieuwe kerk in gebruik werd genomen, werd deze
noodkerk terstond afgebroken en het parochiehuis in oorspronkelijke staat
terug gebracht. Misschien was die tegenwoordig groot genoeg!
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De Koevoirt: een verdwenen
middeleeuwse brug

B

38

egin jaren ’60 van de vorige eeuw is het idyllische bruggetje ter hoogte
van de Koevoirt verdwenen. We staan aan het begin van een periode
waarin veel relicten uit ons verleden en onze omgeving concreet en
structureel zijn verdwenen en weggevaagd. We denken aan bruggen, waterlopen, zandpaden, boerderijen en andere gebouwen. De laatste tijd groeit de
meerderheid die daar nu genuanceerder over denkt. Het is een van de doelstellingen van Werkgroep Heemkunde Esbeek om waardevolle en vroeger
functionele aspecten uit onze leefomgeving, onze cultuur, te herontdekken, te beschrijven en eventueel te concretiseren. In het kader van ons 20
jarig bestaan hebben we in het voorjaar van 2005 deze Koevoirtse brug
gereconstrueerd.
Het element -voirde, -voord, -vert, -verde betekent niet letterlijk ‘brug’.
Toponiemen voor ‘brug’ zijn eerder: til, heul, vonder, spijk, wette, kwakel,
dille, stap, spek, voet. Het slaat wel op een rivierovergang. De bruggen ter
plaatse kwamen later. In oorsprong is het een ‘zanderige rivierdoorsteek’,
bijna altijd links en rechts gelegen tussen twee moerasgebieden! Door de
harde zandige ondergrond kon men gewoon met behulp van musterd met
karren de rivier oversteken.
In Esbeek kennen we nog meer ‘voirden’. Tussen Esbeek en Diessen lag
op het aloude zandpad de Luyensvoirt. In de Spruitenstroom richting
Groenendaal lag de Steenvoirt. Biest-Houtakker kent de Bevert. In Beek
kennen we de Grote Voort en de Kleine Voort. In Baarschot passeren we
bij de grot de Veevoirt en in Westelbeers ligt de Spreeuweldervoirt. In
Middelbeers kennen we ook nog de Huygevoirt. De letter ‘i’ in ‘voirt’ wil alleen maar zeggen: idem, dus nog een ‘o’!
Het element ‘koe’ betekent hier: hoog! Het heeft betrekking op de hoge
gronden en op de nabij gelegen Dunse Bergen. Een zeer oude naam voor die
zandverstuiving is overigens: Royenberg. Het element ‘roy’, ‘roo’ of ‘rode’ betekent: grens! In Beek kennen we een mooie combinatie van beide toponiemen: Rovert. Dat wil zeggen rivierovergang bij de grens. De oudste naam uit
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de historie van Hilvarenbeek is: Koekovens. Het zijn de ‘hoog gelegen aangespoelde gronden tussen Beek en Esbeek’. Het element ‘koe’ komen we ook
erg vaak tegen bij Koestraat, zoals in Beek en in Hooge Mierde.
Een verbastering daarvan is: kou, kal, kol of kil. Denk aan: Couwenberg,
Kaldenhoven, Kilsdonk of Kollenburg. Een ‘Koeman’ is een ‘hooggelegen
weiland aan het water’.

Het bruggetje van Jan van Rijthoven is in de jaren ’60 afgebroken
39

Ook de Koevoirt ligt exact op een grens. Het is net als bij Rovert de zogenaamde ‘gemeyntsgrens’. Dat is de grens tussen Esbeek en De Mierden met
betrekking tot de woeste gronden die in het jaar 1331 juridisch op papier
werden gezet. Op 31 augustus 1331 werd concreet de grens getrokken: er
werd een hoge aarden wal opgeworpen zodat de turfstekers en herders van
Esbeek, Netersel en De Mierden precies wisten tot hoever men mocht gaan.
Gedeeltelijk ligt die wal er nog. De aanleg van de Scheidijk heeft het langste gedeelte doen verdwijnen. Op sommige plaatsen werden grote arduinen
keien neergelegd. Andere markeringen waren bijvoorbeeld vennetjes, kuiltjes, rivierbeddingen, watermolens, leemputten en bruggen. Zo was ook de
Koevoirt een herkenbaar grenspunt of ‘paalpunt’.
De grenspaal naar het westen toe was het ven Schatput dicht bij de
Tulderhoeve en die naar het oosten toe de vijfkei bij de Hasenkolk; een
blauwe grenssteen die er nu nog ligt. De halfheren van Hilvarenbeek, hertog Jan van Brabant en Rogier van Leefdael, gaven de woeste gronden aan
de inwoners van Beek. Daarvóór had Esbeek overigens al een eigen gemeynt! Het grenspunt bij de Koevoirt heette in augustus 1331 als volgt: ab
illo loco supra Coevoert. Dat betekent: van die plaats af aan gene zijde van
de Koevoirt.
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Luchtfoto van Esbeek uit 1933

H

et Ministerie van Defensie liet onder andere in de jaren 1933,
1946 en 1964 vanuit een vliegtuig van heel Nederland luchtfoto’s maken. Die uit 1933 met betrekking tot het grondgebied van
Esbeek hebben we opgevraagd. Het betreft ‘run 9 en nummer 268’. Tussen
de foto’s van 1933 en 1964 is nauwelijks verschil waar te nemen. Hier en
daar kwam een huis of boerderij bij en elders verdween er een. De ruilverkaveling van 1967 bracht de grote ommekeer: de structuur van Esbeek die
terugging tot de veertiende eeuw werd binnen enkele maanden drastisch
gewijzigd.
Bekijken we de foto goed dan zien we toch nog heel wat. Allereerst merken we aan de rechterkant een kronkelige donkere lijn op. Dat was de sterk
slingerende Spruitenstroom, vroeger Hilver of Hulver geheten. Het riviertje
40

De Groenstraat en de Mostaard zijn duidelijk te herkennen
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werd naar de plaats Hilvarenbeek (vroeger gewoon Beke geheten) genoemd,
dus niet andersom! De oudste naam is gewoon: Aa. Ook zien we de
Hoogeindsebeek onderaan in de Spruitenstroom vloeien. Dat geldt ook voor
de Loop vanuit de hoek links onder. Het riviertje langs boerderij Hendrixen
richting Hoog Spul, in oorsprong IJselrijth geheten, is minder helder maar
niet minder interessant voor de geschiedenis van Esbeek en Beek.
Dwars over de foto van boven naar beneden loopt de oude kasseiweg. Bij de
haardgang Esbeek maakt die een flinke knik. Begrijpelijk. De nieuwe keiweg die Jurgens mee had voorbereid en sterk stimuleerde moest langs zijn
kerk lopen. Meer voor de hand had gelegen dat de keiweg de ‘ouw Baan’
had gevolgd richting Dun. Dat was immers de doorgaande route, terwijl nu
het verlengde van de Kerkpad werd bestraat. Daar Jurgens gedwongen was
de kerk meer naar het noordwesten te bouwen, schoof het hele dorp enigszins naar het westen op. En dat zet zich nog steeds door.
Heel duidelijk met een grote boog is ook de Groenstraat te zien. Ook de
verbinding van de Broeksie naar de Esbeekseweg, vroeger Akkerstraat geheten en nu gedeeltelijk Oude Groenstraat, tekent zich duidelijk af. Rechts
onder herkennen we allereerst de Larestraat en even daarboven het zandpad
naar Diessen. In die hoek met de Groenstraat lag de Gement. Even boven
het midden is de steenopslag van de oven goed waar te nemen.
Het oostelijk spoor naar de leemskuilen is ook duidelijk. Ook de Spaan
eindsestraat naar het westen toe is waarneembaar. Naar het zuidwesten toe
loopt nog de tramrails: die werd immers een jaar na het nemen van de foto
opgebroken.
Voor de insider zijn er natuurlijk nog veel meer paden en zandweggetjes te ontdekken. Die zijn nu grotendeels opgeruimd. Zij waren niet
meer nodig omdat er een gigantische herverkaveling plaatsvond. Vroeger
waren zij essentieel om de verschillende percelen te kunnen bereiken.
Denk aan: Akkerstraatje, Notulstraatje, Beemdenstraatje, Broekstraatje,
Clapstaartstraatje, Kerkpad en Heistraatje. Goed beschouwd was het een
groot lappendeken van akkertjes, weilanden, beemden, bosjes, riviertjes en
paadjes.
Elk perceeltje had een eigen naam. Vaak was die gerelateerd aan een vroegere eigenaar. De oudere namen gaven veeleer de oorspronkelijk bodemgesteldheid aan. Ook de vorm van het perceel kon een naam opleveren. Liefst
1100 namen wisten we in de loop der tijden op te diepen en te lokaliseren.
Winkel, Hemelrijcken, Bleekakker, Vaerakker, Kruisakker, Mosterdhekken,
Smitsakker, Zwanenakker en Kattenbocht zijn slechts enkele daarvan. Tot
slot zien we de gebouwen; vooral boerderijen. Die rondom de Mostaard,
het oude centrum, zijn nog geheel intact.
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Jan van Rijthoven laatste boer
op de Koevoirt in 1888

E
42

sbekenaar Jan van Rijthoven was omstreeks 1870 getrouwd met
Maria Besters. In feite was Van Rijthoven op de hoeve van de
Koevoirt ingetrouwd. Immers: de kadastrale kaart van 1828 geeft als
eigenaar van de boerderij Cornelis Besters aan. Maria, de laatste boerin op
de Koevoirt, was dus een kleindochter van deze Cornelis. Het gezin van
Jan en Maria kreeg zeven kinderen. In 1889 stierf Maria in Lage Mierde in
het kraambed, toen Johanna werd geboren.
Deze Johanna van Rijthoven trouwde met Petrus Broeckx (geb. 2-7-1881),
die een zoon was van Gregorius Broeckx. Deze Dunse boer verkocht zijn
boerderij, de latere Bockenreijder, overigens ook aan De Utrecht. Dat gebeurde op 12 oktober 1915. De totale oppervlakte bedroeg 16.57.29 hectare
en de prijs was f 4850,-.
De familie Broeckx-Van Rijthoven ging op het Wellenseind, nu Elzenstraat,
in Lage Mierde wonen. Een van hun dochters is Maria, die trouwde met
Nol Jansen uit Hulsel en zich vestigde in Hilvarenbeek. Zij was het die mij
onlangs een prachtig foto-album liet zien uit 1932. De foto’s zijn alle genomen rondom de Koevoirt. Rotterdamse vakantiegangers kwamen elk jaar
trouw de frisse en zuivere lucht van de Koevoirt opsnuiven. Zij zetten hun
tenten juist voor de stroom, naast de Scheideijk op en genoten met volle
teugen van het bivakkeren. Zij noemden zich de ‘Rebellenclub Rotterdam’.
Vol enthousiasme werden zij bijgestaan door de oom van Maria. Dat was
de vrijgezel Frans van Rijthoven. Samen met broer Antonius en zus Maria,
beiden ook ongetrouwd, runden zij het restant van boerderij de Koevoirt.
Frans was de langstlevende. In de jaren ’50 van de vorige eeuw bouwde
hij het bekende buitenhuisje aan de oevers van de Reusel juist ten zuiden
van de Koevoirtbrug. Die brug had hij overigens zelf helemaal met rondhout in ere hersteld. Op de zondagen ontving Frans daar veel bezoekers.
Esbekenaren meester Lauwers en schilder Andreas Schotel waren graag geziene gasten. Bovendien maakte hij veel kunstwerken van hout in het bos.
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Antonius en Maria van Rijthoven met kampeerders bij de Koevoirt (1932)
43

Volgens Maria was hij zeer creatief in het bewerken van boomstammen en
het ontwerpen van allerlei banken in het fraaie bos. Kortom: een kunstenaar in hout.
Daarnaast was hij ook nog actief als bieboer. Uit de gronden van de voormalige boerderij hadden de drie vrijgezellen enkele hectaren voor zichzelf
gehouden. Op 30 oktober 1961 kwam er, even voor de dood van Frans, een
einde aan de sprookjesachtige Koevoirt. De Utrecht kocht de laatste gronden van Van Rijthoven. Sectie F nummers 496, 498, 499 en 1039. Onder
Lage Mierde sectie A nummers 3, 4 en 370. Totale grootte 6.96.20 hectare met een waarde van f 55.000,-. De Utrecht sloopte de brug en brak het
‘Koevert-huisje’ af.
De boerderij zelf werd reeds afgebroken rond 1889 toen notaris Emile
Huysmans die kocht. Jan van Rijthoven en zijn kinderen verkochten op 11
september 1912 nog ruim vijf hectare aan De Utrecht. Enkele percelen werden wel belast met erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de kinderen
Van Rijthoven. Het enige wat van ‘boerderij Van Rijthoven’ resteert is een
verlaten put, ten zuiden van de oude hoeve-plaats, die door Frans opnieuw
werd opgebouwd.
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Esbekenaar veel op pad
in rampjaar 1672

O
44

p 4 maart 1613 werd op de Esbeekse Tulderhoeve Thielman
Lemnius geboren. Even later werd hij in Weelde gedoopt als
Thielman Adriaen Tielmans Lemmens van Tulder. Hij zou zijn
vader als pachter/boer op de Tulderhoeve niet opvolgen. Dat deed wel zijn
broer Goris die tijdens zijn laatschap (1622-1679) de boerderij afgebroken zag worden om plaats te
maken voor een fameuze nieuwe
hoeve. De waarde daarvan werd in
1665 geschat op de kapitale som van
f 4100,-.
Thielman werd bierbrouwer, lakenkoper en drapenier. Vanaf 1649 was
hij schepen in de bank van Beek.
Maar van 1672 tot en met 1686 oefende hij het ambt van president uit:
voorzitter van het schepencollege.
Hij was getrouwd met Barbara van
den Heuvel, een rijke dochter van
de secretaris van Loon op Zand en
schepen van Oisterwijk.
Thielman Lemnius van Tulder

Het jaar 1672 zou de geschiedenis
ingaan als het ‘rampjaar’. Engeland had ons land de oorlog verklaard op
25 maart en op 6 april volgde Frankrijk die onder andere Brabant inlijfde.
In mei tenslotte kwam er geweld uit Duitsland. Het dieptepunt kwam in
augustus toen de gebroeders De Witt in Den Haag werden vermoord. In
die moeilijke tijden voor Hilvarenbeek probeerde Thielman Beek goed te
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besturen. Daar hij een zeer welvarend man was leende hij regelmatig persoonlijk flinke geldsommen aan de gemeente. Ook dorpsgenoten die in de
problemen gekomen waren wist hij met leningen weer vooruit te helpen.
In het bewuste rampjaar 1672 reisde hij regelmatig naar Franse legerplaatsen om sauvegardes te kopen.
Dat zijn vrijgeleiden opdat het dorp
niet geplunderd zou worden. Ook
ondernam hij reizen om de vijandelijke contributies te betalen.
Op 27 juni ging hij mette kerre naar
Maaseik om de Franse contributies te voldoen. Hij werd dan vergezeld door voerman Merten Cornelis
Martens die in de Gelderstraat
onder andere een brouwerij had en
een herberg dreef.
Een maand eerder had Thielman
drie tonnen bier, enkele potten wijn
en een partij hooi geleverd aen een
regiment voetvolck met hunne bagagie
Barbara van den Heuvel
gaende naer Maestricht. Op 15 juli
vertrok hij naar Vlijmen, waar het Franse leger kampeerde, om swaricheden te verhoeden die de gemeynte over het hooft was hangende. Meteen daarna
door naar Eindhoven naar de Graaf van Nassau, die met vier dusent peerden
aldaer waeren.
Hoewel Thielman dus niet echt boer was, had hij toch wel enkele boerderijen in zijn bezit. Zowel in Weelde als in Poppel had hij van zijn moeder een hoeve geërfd. In de Beekse Cromstraete had hij ook een hofstede,
waaruit hij cijns betaalde in verband met de slagmolen die wellicht op de
Spruitenstroom stond. In Esbeek aan het Nereneynde liet hij in 1662 een
nieuwe boerderij bouwen. In 1689 verwierf hij nog twee boerderijen in de
Groenstraat; een daarvan was de huidige ‘Eshove’. De landbouw zat in die
tijd ook in een diepe depressie en Thielman kon de bedrijven goedkoop
verkrijgen. Bovendien probeerde hij de verwildering van de landerijen en de
leegstand van boerderijen tegen te gaan. Thielman woonde tot zijn dood in
maart 1700 in Sint Joris (de latere Valk) waar hij winkel hield en een brouwerij exploiteerde.
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Hoogeindse boerderij was
vroeger van ‘den brouwer’

H

enrick Wilborts Verra boerde samen met zijn vrouw Aleyt Jacob
Aert Cornelis kort na 1600 op ‘boerderij De Graaf ’. Hun dochter Catharina werd daar geboren op 24 mei 1633. Zij trouwde met
Nicolaas Jan Beersmans, zoon van Jan Beersmans en Alegonda van de
Bergh. Hij was geboren in Baarschot niet ver van de Achterste Watermolen
op het Uyleinde ter plaatse geheten de Kelderick. Nu staat er nog een boerderijtje. Vader Beersmans oefende het beroep van timmerman en rademaker uit. Zijn twee ooms Geraert en Cornelis runden de voorloper van de
huidige brouwerij te Baarschot, Teechoven geheten. Die lag pal achter de
‘oude brouwerij’.
46

Door vererving zou de boerderij op het Hoogeind steeds groter worden.
Dochter Hendrina Beersmans trouwde Diessenaar Nicolaas Sweens op 31
januari 1700. Zij moest wel dispensatie vragen voor bloedverwantschap
in de vierde graad. Zijn vader was schepen in Diessen en een welgestelde
brouwer aan het Laar in het nog bestaande Paenhuys. Moeder was de rijke
Diessense Geertruijt Cools. De boerderij op het Hoogeind werd verhuurd
aan zijn zwager Jan Niclaes Beersmans. Het betrof: een stede met huysinge,
hoff, boomgaert en land voor vier jaar aan 36 gulden en 40 lopen rogge. De
grote kamer en de zolder daarboven waren gereserveerd. Hendrina en haar
man Niclaes Sweens woonden zelf in Baarschot waar zij bier brouwden.
Niclaes stierf op 11 februari 1711 kinderloos.
Zij trouwde nu met Anthony Smits, die al sinds zijn achtste jaar schaapshoeder was in de oude boerderij/brouwerij op Teechoven, doch in Waalwijk
in 1692 was geboren. Hendrina erfde f 9000,- van haar oom en even later
een boerderij in Baarschot (nu Schepens). In 1717 bouwden Hendrika en
Anthony een nieuwe brouwerij in Baarschot. Anthony stierf op 2 juni 1744
en Hendrina bleef met dochter Maria achter.
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Maria trouwde met Lambert de Visscher en erfde op 30 maart 1762 ook de
boerderij op het Hoogeind die intussen flink was uitgebreid tot maar liefst
48 percelen grond. Enkele daarvan zijn:
- Muggenacker
- Timmerman
- Cromschutten
- Langen Acker
- Sant Stede
- Winterspoel

Jack de Graaf woont nu in de oude hoeve van bierbrouwer Beersmans
47

Op 23 november 1767 werd Anthony Goossens uit Riel eigenaar van de
brouwerij en Hendrik Hakkens kocht de boerderij met een aantal gronden
op het Hoogeind. In 1832, tijdens de kadastrale opmeting, waren de kinderen Hakkens eigenaar. In 1889, het moment van de parochiestichting,
stond de boerderij op naam van Jacobus Verhoeven.
Via dochter Johanna Verhoeven kwam de boerderij in bezit van familie De
Graaf: Johanna was getrouwd met Johannes de Graaf. Op 21 januari 1920
verkochten weduwe De Graaf en haar kinderen Henrica, Jacobus, Maria,
Marinus en Johanna de hoeve aan N.V. Levensverz. Mij. ‘Utrecht’. Het betrof 21 percelen ter grootte van 16.40.78 hectare en bracht f 18.950,- op.
De percelen waren onder andere:
- Steken
- Krimmert
- Ruyspijp
- Polder
- Blakenbeemt
- Leuter
- Gaarshof
- Joorens Beemt
- Boereman
- Kleine Wilders
Momenteel is achterkleinzoon Jack de Graaf eigenaar en bewoner van de
aloude hoeve op het Hoogeind.
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Reconstructie Koevoirtbrug
voltooid in mei 2005

K

oevoirt betekent letterlijk: hoge rivierovergang. De locatie van de
Koevoirt is erg goed gekozen. De plaats is daar erg zanderig en de
rivier kon dus eeuwen geleden gemakkelijk worden overgestoken.
De Koevoirt is ook een grenspunt met betrekking tot de afbakening van
de gemeynt (woeste gronden gezamenlijk in bezit van de boeren) tussen
De Mierden en Esbeek die op 24 september 1331 op papier werd gezet.
Bovendien ligt de Koevoirt precies tussen de hoge zandverstuiving eind
tiende eeuw (er heerste toen een extreme droogte) en het punt waarop twee
riviertjes bij elkaar komen in de Aa: de Raamloop vanuit Bladel en de Reusel
vanuit Hooge Mierde.
48

Enkele bruggenbouwers rusten in 2005 uit op de nieuwe Koevoirtbrug

Het gebied tussen de Koevoirt, de Dunse Bergen, de witte brug en de
Bockenreijder is eigenlijk het oude Dun. Het is oorspronkelijk een leengoed
van de hertog van Brabant uit eind veertiende eeuw. Toen Dun nog niet bewoond was behoorde het gebied zelfs tot de oude laatbank van Diessen. De
Dunse Bergen en de Lange Gracht zijn zelfs nog grensrelicten van die oudste situatie.
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De naam Dun is afkomstig van ‘duin’. Het middelnederlandse ‘dune’ of
‘duun’ betekent: hoogte of zandheuvel. Meester Lauwers was in ‘Langs de
Hilverboorden’ in 1924 wat in de war. Hij suggereerde: “Op de Coevering
stonden ruim 50 jaar geleden nog een vijftal boerderijen, op Dun een viertal”. De Coevering is de plaats van de rivier-oversteek, waar een boerderij
stond, terwijl Dun een gebied is.
In het Leenboek van Catharina Stevens lezen we in 1662: Peter Hendrik
Verbanith verclaert op syn waerheyt dat hy te leen houdende is seker stuck erff
synde tegenwoordich met Sant overvlogen. Verder had Peter Cornelis Jan
Adriaens 13,5 loopse land en weide, geheten de Koyvoirt. De belendingen
waren:
- west: Aa
- noord: Hendrik Verbanith
- zuid: vroente (heide of gemeynt of aard of woeste gronden)
- oost: Gijsbrecht Janse van Dun
De Koevoirt was vroeger de toegang tot Dun. Ook voor de belasting
ontvanger! Het oudste belastingkohier van Esbeek dateert uit 1656. De ontvanger begon bij de Mostaard en vanaf Tulder liep hij via de Koevoirt naar
Dun, waar toen een twaalftal boerderijtjes stonden.
Hij begon dan bij Cornelis Jan Adriaens van Dun, de vader van bovengenoemde Peter, en beurde van zijn onroerend goed f 8-8-12:
- aenstede mette plaetse daer thuys op staet, 9 loopse 35 roede;
- de groese, 1 loopse;
- het cleyn weyken ofte hoogh bemdeke, 38 roede;
- het half heyvelt aenden Hertganck, 6 loopse 25 roede.
In 1690 was zijn zoon Peter Cornelis Jan hem reeds opgevolgd. In 1712
boerde de weduwe Cornelis Peters op de Coevoirt (men had een toenaam gekregen) met haar drie kinderen op de hoeve, waaraan de Geulsen
Bemt werd toegevoegd. In een lijst van 1716 worden alle bewoners van de
Koevoirtboerderij genoemd. Het blijkt een tamelijk groot bedrijf geweest te
zijn. Jan Cornelis op de Coevoirt met zijn broer Peter, de knechten Gerrit
van Loon, Peter Adriaen Damen en Adriaen Wouters van Oirschot en de
meiden Cathelijn Bruers en Jannemarie van Beerse. Volgens de bewoningslijst van 1736 is Peter Jan Adriaen Damen de nieuwe bewoner. In 1742 wordt
hij nog beboet omdat het schoor (bruggetje) over de stroom te smal is! Via vererving komt de boerderij in 1787 in handen van Maria Willem Havermans,
wiens oom Michiel toen op de Bockenreijder boerde. Na Cornelis Besters
kwam Jan van Rijthoven als laatste boeren op de Koevoirt tot hij in 1888
het bedrijf verkocht aan notaris Huysmans.
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Esbeekse hulponderwijzer
in 1906 aan de fles

I

50

n september 1899 werd de Esbeekse lagere school te klein. Voortaan
zou er in twee lokalen worden les gegeven. De sedert 1 februari 1878
in dienst zijnde meester Hendrikus Adrianus de Bruin promoveerde tot
hoofdonderwijzer. De allereerste hulponderwijzer die in Esbeek werd aangesteld was Frits van Odijk. Hij was goed gezien in ons dorpje en pastoor
Jurgens sprak lovende woorden over hem: een buitengewoon braaf en degelijk
onderwijzer. Een uitstervend ras!
Toch zou hij maar twee jaar blijven. In oktober 1891 was er dus een vacature. Gedurende die drie maanden had meester De Bruin er alleen voor
gestaan voor f 700,- per jaar en gratis huisvesting. Twee kandidaten solliciteerden, waaronder C.F. Smolders uit Hooge Mierde. Doch de raad koos
unaniem J.J. Kemps die echter na enkele jaren in Beek voor de klas ging
staan. In 1896 kreeg Smolders wederom een kans om hier te worden aangesteld. Opnieuw was de raad niet erg van hem gecharmeerd.
Maar omdat hij de enige kandidaat was, en volgens burgemeester Verlinden
zou bij een nieuwe oproep een hoger salaris in het vooruitzicht gesteld moeten worden, ging de raad overstag. Met vier stemmen voor en drie tegen
werd C.F. Smolders tegen een jaarsalaris van f 450,- benoemd. Inmiddels
werd overigens ook in 1900 de Leerplichtwet aangenomen. Kinderen werden voortaan verplicht, vanaf hun zesde jaar, gedurende zes jaar Lager
Onderwijs te genieten.
Het probleem van meester Smolders was, dat hij zich schuldig maakte aan
openbaar dronkenschap! En ook op een ‘openbare school’ kon men zulks
niet accepteren. Op 17 juli 1906 werd besloten om bij wijze van proef zijnen dienst als onderwijzer een jaar te laten voortduren. Bij herhaling zou hem
onmiddellijk ontslag aangezegd worden door de voorzitter van de raad,
burgemeester A. Beretta. Op 24 juli werd Smolders in de vergadering uitgenodigd en werd hij in kennis gesteld van dit Beekse besluit.
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Meester Adrianus de Bruin met zijn klasje kinderen kort na 1900

Nu werd het hem en anderen ook niet gemakkelijk gemaakt. Sigarenmaker
Driessen mocht alcoholische drank verkopen in de voorkamer en de keuken.
Aan Jan van Raak, herbergier en winkelier in Esbeek tegenover de Kerk,
werd vergunning verleend om een vertrek aan te bouwen. Op 28 februari
1908 vroeg hij vergunning voor den verkoop van sterken drank int klein in
zijn aanbouw zijnde gelagkamer lings aan den voorkant. Ook Coop de Kort
timmerde aan de weg om zijn klanten binnen te krijgen. Deze Esbeekse
herbergier kreeg toestemming om een bestrating van een paadje vanaf de keiweg tot de deur van zijne herberg en zijnen winkel te maken.
Mensen onder invloed kunnen gevaar op leveren! Of de aanpassing van het
brandspuithuisje in Esbeek in juni 1907 hier iets mee te maken heeft is niet
duidelijk. Toen werd namelijk het voorste gedeelte ingericht voor arrestanten
lokaal (gevangenis). Overigens werd de sociale controle wel beknot, doordat op 30 juli eervol ontslag werd verleend aan de Esbeekse ‘nachtwaker’
F. van Dommelen. Daar hij niet meer genoegzaam en behoorlijk in de dienst
kon verzien werd er een veldwachter aangesteld.
Probeerde men meester Smolders van de drank af te houden: de Esbeekse
jeugd moest in 1907 aan de drank, vers drinkwater! De burgemeester probeerde voor de zoveelste keer de pomp aan de school weer in orde te laten
maken. Steeds weer werd die door de kinderen vernield. De hoofdonderwijzer was echter niet voldoende in staat tegen die vernieling te waken. Van
meester Smolders, ook wel het Prutske genoemd, hebben we verder niets
meer vernomen.
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Brandtoren: uniek Esbeeks
monument uit 1905

52

Grondwerk voor de kelder en fundamenten van de brandtoren

H

elaas zijn veel waardevolle en voor Esbeek kenmerkende gebouwen
door sloop verdwenen. Boerderijen bij de Mostaard en vooral boerderij De Laat hadden gespaard en gerestaureerd moeten worden.
Mogelijke monumenten waren ‘d’n Ouwe Jan’, boterfabriek Unitas, het
oude schoolhuis en de voormalige lagere school. Ook het ‘oude pakhuis’
had een fraaie woonbestemming kunnen krijgen.
Momenteel telt Esbeek minstens drie Rijksmonumenten. Enige jaren geleden viel de pastorie hieronder en onlangs werd gelukkig boerderij
Hendrixen aan de korte lijst toegevoegd. Maar sinds 2 november 1990 is
de bekende ‘Houtvesterswoning met brandtoren’ Rijksmonument gewor
den. Daarvoor ging een periode van twee jaar van voorlopige bescherming
aan vooraf.
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In mei 1991 begon aannemer Goutsmits uit Lage Mierde aan de herstel
werkzaamheden, die gecoördineerd werden door architect Van Vliet uit
Loosdrecht. Het verweerde zink en lood werden vervangen. Ook werd het
timmer- en metselwerk grondig aangepakt. Ten slotte kreeg de markante
toren een degelijke verfbeurt. Op 17 december 1991 heropende rentmeester Medenbach, terwijl Werkgroep Heemkunde Esbeek in de ‘goei kamer’
een tentoonstelling over de ontginning had ingericht, het karakteristieke
gebouw.
De brandtoren werd ontworpen in 1905. De opdracht werd gegund aan de
architecten A. J. Kropholler en J. F. Staal. In 1910 kon men zowel de houtvesterswoning als de toren in gebruik nemen. De toenmalige rentmeester,
Sissingh genaamd, verhuisde ook van het pand op de hoek van de Prins
Hendriklaan naar het nieuwe kantoor. De rentmeesters die daarna het pand
bewoonden waren de heren Wormgoor en Aarden. De latere rentmeesters
Van Leeuwen, Medenbach, Wolters en Breviers woonden voortaan ergens
anders. De woning werd verhuurd aan de heer Aerden.
De oorspronkelijke functie van de toren is reeds lang verloren gegaan. In het
prille begin van de ontginning moest goed gelet worden op mogelijke branden. Door de week waren er voldoende arbeiders bezig op het landgoed.
Maar in het weekend werd om de twee uur een nieuw ploegje van arbeiders
naar boven gestuurd om de wacht te houden. Grote branden zijn er misschien wel dankzij deze toren nooit geweest op De Utrecht.

53

In 1988 adviseerde de Monumentenraad om het unieke gebouw op de monumentenlijst te plaatsen. Men gaf de volgende omschrijving van het sterk
verweerde pand: “… een op rechthoekige plattegrond gesitueerde woning
van twee bouwlagen met topgevels, gedekt door een zadeldak, alsmede
een ingebouwde uitzichttoren op vierkante grondslag van zeven bouwlagen onder een sterk overkragend dak, waarop een klokvormige spits …”.
De muren van de woning en gedeelten van de toren zijn in baksteen uitgevoerd, verlevendigd door hardsteen en siermetselwerk. De toren is in hout
uitgevoerd en met zink bekleed. De dakbedekking van de woning bestaat
uit rode pannen met een rand van blauwe pannen langs de nok. De vensteropeningen in de woning hebben glas-in-lood bovenlichten en de vensters bezitten luiken. Kortom: De houtvesterswoning met brandtoren is zowel
architectuur-historisch als cultuurhistorisch van belang vanwege zeldzaamheid
en wijze van uitvoering en als zodanig van oudheidkundige waarde. Tussen
dit monument en de reeds genoemde woning aan de ‘Prins’ ligt nog grotendeels een authentiek pad. Maar wie let er nog op het … Stichterslaantje?
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Een riviertje bij een dorp
… een levensader

D

54

e zorg om te veel of te weinig water is in Esbeek en elders al vanouds
aanwezig. Immers: aders moeten niet dichtslibben maar mogen ook
niet te wijd zijn! Bovendien is ‘Esbeek’ een hydroniem of waternaam. In 1399 kreeg Wouter Scelleken een fikse boete van twee gulden ‘aan
zijn broek’ omdat hij de stroom int Deyssens Broeck niet gheveeght en hadde
gelijc alst gheboden was. Een andere Esbekenaar, Heyn van Arendock die in
Hof ten Eynde achter de oude linde op het Spaaneind boerde, kreeg in datzelfde jaar een boete van een gulden. Hij had enen waterlaet verwaarloosd.
Vaak werden de Bekenaren gedwongen de beek te ruimen en op te vegen
dair se benaut was. Zeker vanaf Moergestel werden de beken gebruikt voor
transport. Vooral naar de stad ’s-Hertogenbosch was de turfvaart erg belangrijk. Het verleggen van stroompjes is overigens niet louter iets van deze
tijd, een tijd met ‘ecologische waarden en structuren’. Het clandestien doen
stoppen van rivierlopen is natuurlijk onbespreekbaar. Als je een beekje verlegt dan doe je dat in goed overleg en niet alleen uit eigen belang.
Zo werd Dirc van Spreeuwel in 1405 beboet omdat hij met enkele andere
dorpsgenoten enen waterlaet gestopt hadde tot Beke. Het doel was de stroom
achter zijn erf door te laten lopen. Dat doel had ook Dierc Lemmens van
Tulder in 1656 voor ogen. Hij vroeg netjes toestemming tot het verleyden
van enen waterlaet om syn nieuw erve tot Esbeek. Hij woonde op de Leuter,
de witte boerderij op het Hoogeind. Het betreffende perceel, 13 lopen 21
voet, ligt daar nu nog precies tegenover grenzend aan Broekeling.
De bewoner van Groenendaal ging in 1760 echt goed in de fout toen hij de
gemeenschappelijke wouwer in het Laag Spul ging afgraven en bij zijn bezit
trok. Thomas Schilders, eigenaar van boerderij de Clapstert, ging zeker te
ver. In het holst van de nacht van 25 op 26 mei stak hij de wouwer door.
Die liep leeg en kon het stroompje naar het Hoog Spul, de IJsselrijth, niet
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meer voeden. Enkele jaren later werden de dijken bij die wouwer opnieuw
doorgestoken. Nu echter door de buurlui. Schilders had namelijk meer sluizen geplaatst waardoor hun erven, de gemeint en de hei onder water werden gezet.
Bovendien kreeg Schilders een veeg uit de pan doordat hij stiekem zelf de

55

Het beekje moest onder het viaduct linksaf en de afrit moest weg

beek had schoon gemaakt ende de eerde ofte bagger had weggehaelt ende gebracht ofte gevoert opten erve genaemt de Clapstert.
Bij pachtcontracten treffen we met betrekking tot het water altijd clausules
aan. De laat (pachter) van de Tulderhoeve moest de grachten, thuynen, rioolen ende waterloepen wel opmaken, ruymen ende veghen. Een Esbeekse boer
die de Resselbraken pachtte moest in de zestiende eeuw de waterloop die
daardoor liep richting Hoog Spul goed onderhouden.
Binnen afzienbare tijd zal een gedeelte van de Spruitenstroom (vroeger Aa
geheten) weer enigszins tot Groenendaal gaan meanderen.
Het laatste watervergrijp in Esbeek vond plaats in het kader van de aanleg van bedrijventerrein de Mierbeek begin deze eeuw. Het water van de
eertijds gegraven Loop of Aalstloop werd onder het viaduct doorgeleid om
even in een wadi op rust te kunnen komen. Maar nam men hiermee met
Esbeek geen loopje?
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Knokken tussen Broeksie
en Lange Gracht in 1749

V

56

echtpartijen in de herbergen in de dorpen zijn van alle tijden; in
Esbeek niet meer of minder. Ook na het café-bezoek liepen de driften wel eens erg hoog op. Op zondagmiddag 15 september 1791 liep
zowat de hele buurt van het gehucht Dun vanuit Beek naar huis. Onder
hen de familie Van Dijk die juist voorbij ‘den Bok’ woonde. Ook de familie Peters was daarbij. Verder gingen enkele leden van het gezin van Roosen
en van Hermans, die aan weerskanten van de Dunsedijk woonden, huiswaarts. Ze kwamen van Beekse kermis en via de Lange Gracht zou men zo
thuis zijn.
Ze werden ingehaald door Willem Havermans die in de boerderij van de
huidige Bockenreijder woonde. Plotseling viel hij Adriaen Roosen aan en

Begin achttiende eeuw raakte Esbeek in een enorme recessie
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gooide hem pardoes op de grond. De vechtenden werden vlug door de overige Dunse boeren gescheiden, doch Havermans beet nog genadeloos in de
hand van Roosen.
Plotseling werd vader Roosen door Havermans aangevallen, die hem op de
grond smeet en met de vuyst in ’t aengesigt sloeg. Bovendien sneed hij met
zijn mes door zijn hoed en bracht hem enkele verwondingen toe: onder
meer een snede boven het regter oog en een sneedje in den tip van de neus.
Roosen riep in toorn uit: Ick sal u gaan beklaagen! Waarop Havermans hem
dreigend de mond snoerde: Dan sult gij moeten sterven! Enkele jaren later
zou deze Willem Havermans weer in de problemen komen. Zijn zwangere
dienstmaagd Christina Lucas eigenlijk nog meer want die moest het met de
dood bekopen. Willem en zijn zuster Helena werden samen met hun vader
Cornelis Havermans flink aan de tand gevoeld over deze kwestie!
Op zondag 13 april 1749 stapten drie jonge mannen gezellig van de
Dunse herberg bij de witte brug naar huis: Diessenaar Adriaen Matthijs
van Vessum, Goyart Goyart Beckers en de 22 jarige Esbekenaar Jan Peter
Damen die op het Spaaneind woonde. Rond half negen werd het drietal
ter hoogte van de Lange Gracht ingehaald door een tweetal: Claes van de
Nieuwenhuysen en Paulus Hendrik Deliën.
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Op weg naar de Broeksie ter hoogte van de Larebrug begon Paulus zijn mes
te trekken en bedreigde Van Vessum daarmee. Hij riep geschrokken uit:
Pauw blijf van mijn lijff af want ik betrouw uw niet, waarop de aanvaller
zijn mes weggooide. Uitdagend riep hij: Wilt gij met mijn haar plucken?
Van Vessum liep schouderophalend door en sloeg geen acht op die dreigementen. Dat maakte de aanvaller nog woester en hij gaf hem een zware slag
met een hout op zijn hoofd. Toen het slachtoffer daarop totaal buiten westen terstond op de grond viel, kreeg hij nog een klap.
Jan Damen had medelijden: Is dat so een mensch om verslaen? Deliën antwoordde koel: Hij leyt daar al! Bruers, die halverwege de Groenstraat (nu
Smolders) binnen zat, had gerucht gehoord en ging naar buiten. Daar zag
hij dat Deliën syn mes en scheyde uytgetrocken had. Toen Van Vessum werd
binnengedragen zei Bruers, terwijl hij naar een stuk hout zocht: Had ick
maar een hout off klippel, het waar met deene afgelopen!
De dader zat ook binnen bij het vuur en staarde met het hout in de hand
witheet naar zijn slachtoffer. Die moest overigens na opgelapt te zijn nog
een heel eindje lopen: de Kerkstraat in Diesen.
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Mondriaan schilderde
in De Utrecht in 1904

T
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ussen 1909 en 1915 was Albert van den Briel houtvester in Esbeek.
Hij was Sissingh opgevolgd die in die jaren in Arnhem werkte en
daarna weer terug zou komen. Voordat hij in 1904 zijn studie bosbouw in Wageningen aanving werkte hij al op het landgoed om met ossen
de hei mee om te ploegen. Sinds 1899 was Van den Briel bevriend met Piet
Mondriaan. Van den Briel had zijn intrek genomen in de ‘ossenstal’, waarin
ook acht ossen stonden.
In deze periode kwam Mondriaan, die zich als kunstschilder in Uden gevestigd had, in Esbeek op bezoek. Het was naar zijn zeggen een streek die
hem niet beviel. Vlakbij die ossenstal maakte Mondriaan ten minste twee
olieverf schilderijen:
- Vaars in weiland (1904); olieverf op papier (23.5 x 28.5 cm).
- Bij de ossenstal (1904); olieverf op katoen (30,5 x 38 cm).
Mondriaan zelf over zijn werk met de koeien: Vaak schetste ik bij maanlicht
rustende koeien, onbeweeglijk in vlakke Hollandse weilanden, of huizen met
doode leege vensters. Zelfs toen al had ik een afkeer van beweging, vooral van
mensen in actie.
Albert van den Briel herinnerde zich de locatie van deze studies in Brabant:
een weide in het ontginningsgebied tegen de Belgische grens op houtvesterij De
Esbeek! Wellicht betrof het weilanden liggende bij de huidige Gagelhoeve:
die gronden werden het eerst gekocht.
Aanvankelijk waren de oude heidevelden in De Utrecht hooilanden. Pas
in de zomer van 1903 werden twintig weibeestjes gekocht en met een manlijk exemplaar de wei ingejaagd. De voorganger van Albert van den Briel,
houtvester Sissingh, ging er prat op dat zijn nieuwe ideeën succes boekten:
vruchtbare weide op voormalige heide!
Het toeval wil dat het oeuvre van Mondriaan nog een vijftal olieverf studies uit 1904/1905 bevat die de kunstcriticus niet ‘thuis kan brengen’. Ik
stel voorzichtig vast dat ook deze in de ‘eerste Esbeekse periode’ gemaakt
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Mondriaan schilderde in 1904 in Esbeek een enkele vaars in olieverf
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zijn. Het zijn werken over koeien, kalveren en een stier. Ze hangen in Den
Haag. Eind 1904 vertrok Van den Briel uit Esbeek en Mondriaan ging naar
Amsterdam.
In 1909 kwam Van den Briel terug om houtvester te worden. Ook in deze
periode kwam Mondriaan enkele keren terug naar Esbeek. Tussen 1909
en 1911 voor zijn vertrek naar Parijs en in de jaren 1914/1915 toen hij tijdens de Eerste Wereldoorlog noodgedwongen in Nederland verbleef. Hij
nam dan zijn intrek in herberg ‘De Valk’ in Hilvarenbeek (nu: Herberg St.
Petrus). Voordat Mondriaan vanuit Amsterdam naar Brabant was gekomen
was hij landschapsschilder. Toch zijn er maar enkele bekend. Het gebied
rondom Oirschot met zijn rechte populieren was populair: een relatie met
zijn latere abstracte opbouw van horizontalen en verticalen?
Volgens de kunstcriticus staat zijn Esbeeks olieverf-werk op zich: een troosteloos landschap! Het ‘stervend leven’ kon hem volgens Van den Briel niet
genoeg boeien. Enkele jaren geleden zou Mondriaan, zelf in levenslange
armoede geleefd, heel Nederland nog met stip mateloos boeien met zijn
Victory Boogie Woogie: 80 miljoen gulden! En die werd niet eens in De
Utrecht gemaakt!
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Kleine Lange Gracht sinds
1935 onbewoond

E
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en gemetselde put en een doorgeschoten beukenhaag zijn de enige
relicten die zijn overgebleven van een voormalige Esbeekse boeren
hoeve. Ook staan er enkele goed gewassen tamme kastanjes. In de
volksmond noemt men de plaats dan ook wel vaker: bij de kastanjebomen.
De naam ‘Kleine Lange Gracht’ is men bijna vergeten. Tussen de Larestraat
en de Kinderlaan ligt een zeer oude zandwal die men Lange Gracht noemt.
Een gracht is hier geen sloot of loop voor de afwatering maar een zandrug.
Terwijl de ‘gracht’ in de Oranjebond, ook wel Slikkenberg genoemd, door
de natuur is aangelegd, is deze door mensenhanden opgeworpen. In de Late
Middeleeuwen was men o zo bevreesd voor het stuivende zand. Bovendien
was het de oudste grens tussen de gemeynten van Esbeek en Diessen.

Een gemetselde put herinnert aan de Kleine Lange Gracht
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Reizigers van Diessen en Baarschot die naar de Mierden moesten gingen
via deze Lange Gracht. Ook de voetgangers van Esbeek naar de Hertgang
en Dun kozen deze route. De Dunsedijk werd immers pas later aangelegd. In de volksmond heette deze weg ook wel Bossche Weg. Als het nat
was in de winter liep en reed men zelfs hoog over de zandwal. Begrijpelijk
dat langs deze route reeds lang een herberg lag. Pastoor Jurgens sprak rond
1900 schande over het dansen hier onder de klanken van de ‘duivelse monika’s’. Al in 1530 wordt de hoeve genoemd: er vindt een deling tussen de
kinderen van Zebrecht die Pelse plaats:
- het Buchtken
- de Vlashoff
- die Castere
- die Blase
- die Papenryt
- die Bocht
- den Payacker
- die Elst
- het Zulckerveldeken
Op 25 februari 1531 verkocht Juet Boermans een beemt aenden Langengraft
aan Jasper Wijten. Op 28 juni 1823 verhuurden de kinderen Schellekens de
hoeve aan Jan Forremans. Het was de huurder onder andere verboden om
uit de heggen en kanten met vlagseissie of ander snijgetuig vlagge of strouwsel
te halen. In 1832 boerde zoon Adriaan Schellekens zelf op de hoeve. In die
tijd stond de ‘Kleine Lange Gracht’ er nog niet. Wellicht heeft zijn opvolger
Otten voor zijn zoon op een hoekje van zijn akker de boerderij gebouwd.
Het werd ook wel ‘boerderij IJzerberglaan’ genoemd.
Op 28 december 1895 verkocht de bewoner bij opbieding in de herberg van
Cornelis van Raak uit Esbeek een aantal percelen van die boerderij:
- heide over het Schoor
- heide aan de Lare
- heide de Pan
- heide IJzerberg
- Steenovens
- Notelakker
Negen jaar later op 23 juni 1904 werd de gehele boerderij, waarin Johannes
Otten boerde, verkocht. Nu in herberg weduwe Wilborts te Esbeek. De
Beekse notaris Huysmans omschreef het geheel als landbouwershuis met
stal, schuur, schop, bakhuis, erf, tuin, bouw- en weilanden, hakhout, dennenbosch en heide. Op 30 juni vond in dezelfde herberg op het Hoogeind de
finale toewijzing plaats. Het geheel werd voor f 210,- verkocht aan kandidaat-notaris Willem Frederik Henning die op het kantoor van Huysmans
werkte en het aan hem doorverkocht.
Gradje Smolders werkte ook voor die notaris, maar dan op zijn landgoederen. Dat was onder andere Annanina’s Rust. Hij woonde ook met zijn
gezin in het boerderijtje: zoon Neliske Smolders vertelde het in 1978 in
een krantenartikel. Omstreeks 1911 werd het bedrijfje met gronden aan
De Utrecht verkocht die het steeds verhuurde. Geert Maillé, voorwerker op
De Utrecht, noemde het in 1985 ‘een armoedige woning’. In 1935 werd het
boerderijtje afgebroken.
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Peter Bruers: een Esbeekse
pastoor in Beek in 1690

O
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p het Spaaneind woonde reeds eeuwen de familie Bruers. De naam
Bruers heeft niets te maken met ons woord ‘broer’, hoewel de dialectische uitspraak wel zou vermoeden. De naam Bruur(s), Bruer(s)
of Breur(s) is afkomstig van het Franse ‘bruière’. Dat betekent: heide. Een
tweede mogelijke betekenis van Bruer, Bruel of Briel in de voormalige zuidelijke Nederlanden is: onbebouwd braakliggend pleintje of weide.
De stamvader van de Esbeekse Bruursen is Jan Jan Bruers alias Otten.
Hij werd rond 1500 in Beek geboren en trouwde met Yken Marten Jan
Martens. Kleinzoon Petrus Willem Jan Bruers woonde al op het Spaaneind
en was gehuwd met Neeltken Claes Hendrickxs van Spreeuwel.
Hun kleinzoon was de Esbeekse boer Dielis Claes Peter Bruers die zijn
naamgenoot Berbel Jan Bruers, geboortig van de Mostaard, huwde en op
het Spaaneind twee boerderijen bezat. Een daarvan was de latere boerderij Hendrixen. Dielis was een rijke boer en schepen in de schepenbank van
Hilvarenbeek. Hij had zeven kinderen waarvan Peter de oudste was.
Hij werd geboren in juli 1653 in ‘boerderij Bruurs’ op het Spaaneind. Hij
ging theologie studeren aan het seminarie van Douai (Frankrijk). Wegens
gebrek aan inkomen uit een geestelijke titel of beneficie tijdens zijn studies
in het buitenland, kreeg hij in 1676 van zijn broers en zussen het eigendomsrecht van het ouderlijk huis. Na zijn opleiding kwam hij terug naar
zijn geboortegrond.
Hij werd kapelaan in Hilvarenbeek onder pastoor Philippus Rijsbosch. Hij
woonde in ‘t Kerkhuys achter de Clossenborch in de Koestraat. De kerk was
voor de katholieken gesloten. In deze periode was het erg rumoerig in katholiek Beek: regelmatig waren er kerkstoringen. Pastoor Rijsbosch werd
zelfs in 1682 in de kerkschuur, daer present in sijn volle miscleederen ofte
pristers gewaet, gearresteerd. In 1689 liep de strijd zo hoog op dat de paus
van Rome er zich mee moest bemoeien. Midden in dat tumult stierf de
paep Rijsbosch op 31 januari 1690. Het was hem blijkbaar allemaal te hectisch geworden. Kapelaan Bruers volgde hem meteen op.

BI-KijkOpEsbeek.indd 62

16-10-11 20:24

Hij verhuisde van de Koestraat naar het Marktveld om in het mooiste
huis van Beek, de Sonne, te gaan wonen. Het huis was in eigendom van
de steenrijke juffrouw Rijsbosch, die ook nog even boerderij Hendrixen in
bezit had. Bij pastoor Bruers woonde ook nichtje Martina Beersman uit
Esbeek, erfgename van boerderij Hendrixen.
In 1694 woedde er een gigantische dorpsbrand in Hilvarenbeek. Ook het
huis van pastoor Bruers ging in vlammen op. Hij leed zelf een schade van
f 700,- aan meubels. Tijdens de inval van Franse troepen in 1708 leed hij
wederom veel schade.
Pastoor Bruers zat als geestelijk leider nog steeds in een zeer onrustige periode. De schuurkerk in de Koestraat werd gesloten en de mensen uit Beek
en Esbeek konden weer terug naar de Rovertse grenskapel. Ook was er eerder al een inval gedaan in de schuurkerk onder het valse voorwendsel dat
er jezuïeten zouden prediken. Uit Rome kwam zelfs het verzoek de gemoederen te bedaren. Enkele inwoners getuigden voor pastoor Bruers dat hij
nooit tegen de gereformeerden gepredikt had. Ook dat hij de jeugd nooit
had opgehitst, maer in tegendeel altijd hebben horen inboesemen van aen de
selve gereformeerden alle eer ende respect te bewijsen.
In Esbeek had de pastoor de volgende bezittingen, die hij alle verhuurde:
lant bij Focken, Notelbeemt, Muggenberch, Hondsbosch en Schansveldeke.
Pastoor Peter Bruers stierf op 19 juni 1713 en werd in Beek in de kerk
begraven.
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Pastoor Bruers woonde tijdens de grote Beekse dorpsbrand in de Sonne
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Een Tulderse plattegrond
uit de zeventiende eeuw

64

De oude hoeve staat rechts van 26, waar later de brouwerij werd gebouwd

I

n 1663 werd de oude Tulderse Hoeve afgebroken. Hoe lang die er reeds
had gestaan is niet bekend. Een bekende archeoloog verzekerde mij
dat in die tijd de woningen als het ware zwermden op een bepaald erf.
De stichting van de abdijhoeve moeten we zoeken omstreeks 1200. Vele
Esbekenaren waren er in de loop van de geschiedenis hoevenaars, zoals de
Van Tuldels en de Van Duns.
Het ging blijkbaar even beter met de economie. Bovendien was de toenmalige abt van Averbode, Servatius Vaes (1647-1698), een echte bouwer.
Vele boerderijen, hoeven, pastorieën en kerken wist hij te bouwen en te
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restaureren. Zo werd ook de Tulderhoeve in 1662 stijlvol opnieuw opgebouwd: een fameuse hoeve, een deftig sterk voorname pachthoeve. De
mooie steen is alles wat resteert.
De oude grens met Poppel en Esbeek had altijd exact op de vuurstede
(open schouw) van de oude hoeve gelegen. Nu die was verdwenen moest de
grens opnieuw worden aangegeven. Dat deed men door een grote arduinen
steen in te graven.
Deze steen waren wij begin januari 2004 aan het terugzoeken. Die grens
steen vonden we (nog) niet, maar wel enkele mooie diepgelegen fun
deringen aan de rand van enkele grachtpartijen. Het bleek dat men
na het verplaatsen van de hoeve op de oude plaats een bierbrouwerij gebouwd had. En juist die, uit de bronnen wel bekende, brouwerij hadden
leden van Werkgroep Heemkunde Esbeek opgespoord. De exacte locatie
is: op het einde van de Torenlaan links tussen het witte jachthuisje en ‘het
waterkuiltje’.
Wellicht heeft de pachter Jan Matthijs van Dun, zijn voorganger heette
overigens treffend Everaert Brouwers, omstreeks 1680 de brouwerij ingericht. Een inspectieverslag van 1680 zegt immers duidelijk: eerstelijck noo
digh te moeten werden verdeckt tot reparatie van het dack op de huysinge der
voirschreven hoeve, schuere, stallinge, brouwerije en schaapskoije.

65

Jan was gehuwd met Marie Wouter Lemmens. Hun dochter, Anneke van
Dun, zou trouwen met Gerrit Hendrik Bruers en omstreeks 1713 een herberg drijven in boerderij Hendrixen aan het Spaaneind.
De plattegrond van Tulder laat mooi de gebouwen zien zoals die er voor de
grote verbouwing in 1662 uitzagen en gaat terug tot in de Middeleeuwen.
Rechts van nummer 26 zien we het woonhuis. Alleen de schouw (met
schoorsteen) is uit baksteen opgetrokken. Die is immers alleen maar in
rode kleur afgebeeld. De wanden zijn van hout, riet en leem; het dak van
stro.
In dit huis was ook een kamer gereserveerd voor de abt van Averbode. In
1521 verbleef hij langere tijd op Tulder, blijkens de spullen die gebracht
werden. Inde eetcamer twee nieuwe coetsen. Int cleyn camerken daer myne
heer slaept een coetsken. Bovendien attributen van een priester: eenen houten
altaer met eenen steen ende met schietlayen daer inne; een kelck metter pattenen; een missael; een casufel; een busse om de hostien innen te leggen.
De dubbel omgrachte hoeve, omheind met een hekwerk van vekens, omvatte verder: paardenstal, varkenskooi, schaapskooi en een beestenstal.
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Oude boerderijen achter
‘den Bok’ afgebrand in 1891

B
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urgemeester Martinus Huysmans begon in 1808 in Esbeek gronden
aan te kopen. Op 27 augustus van dat jaar kocht hij de boerderij van
de kinderen van Anthonie van Eynthoven. Dat was de reeds lang verdwenen ‘Hertganghoeve’ bijna bij de bogenbrug op de grens met Diessen.
Zijn zoon Emile, de koopgrage Beekse notaris, begon die landbouwpercelen tussen 1884 en 1892 met dennenbossen te beplanten. Emile Huysmans
breidde zijn bezit in de Hertgang in 1889 uit in de richting van Dun. De
boerderij van Gregorius Broekx (nu de Bockenreijder) was nog niet te koop.
Hij zou wachten tot 1915 om het dan compleet aan De Utrecht te verkopen.
Maar de twee boerderijen juist ten oosten daarvan, bewoond door
Theodorus van Laarhoven en Wilhelmus Kwinten, werden door de notaris
gekocht en aan zijn bezittingen toegevoegd. Pastoor Jurgens was ooggetuige en verhaalde in 1891 in zijn parochiejournaal: De twee huizen, boerderijen, op Dun ’t digst bij den Haardgang (beide bewoners naar elders verhuisd)
brandden af. Deze zijn niet meer opgebouwd. Het land meest beplant met
mast. Huysmans, een verwoed jager, had geen enkele interesse om die twee
boerderijen in zijn jachtgebied weer op te bouwen. Integendeel: hij bouwde
liever een jachthuisje een eind verderop.
Als de kadastrale opmetingen in 1828 plaatsvinden staat er één boerderij. De erven Jacobus van Dijk zijn dan eigenaar. In 1792, als er in de hele
gemeente een ‘Opmeting der teullanden’ plaats heeft als voorloper op het
kadaster, boert er Jacobus van Dijk al. In 1870 werd de boerderij verkocht
aan Diessenaar Bartholomeus de Graaf die getrouwd was met Allegonda
van de Wijdeven. Zij was een dochter van Hubertus van de Wijdeven, die
in de bocht van de Dunsedijk boerde. Zij kregen drie kinderen: Johannes
Jacobus, Huberdina en Maria Catharina. Deze drie onmondige kinderen,
hun ouders waren beiden vroeg overleden, verkochten in 1888 hun erfenis.
Op 29 mei van dat jaar komen in de herberg van weduwe Cornelis
Smolders te Esbeek de Diessense landbouwer Jan van de Wijdeven en
Hendrikus de Graaf bijeen om de goederen publiek te verkopen. Jan was
voogd over de kinderen en Hendrikus ‘toeziender’.
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Pal achter het weiland achter de schuur van ‘ den Bok’ stond de hoeve

Notaris Laurentius Frencken las de acht artikelen voor met betrekking tot
de verkoop: de goederen werden in percelen en in massa verkocht. Peter
van de Mierde zette in op het huis, bakhuis en aanstede van twee hectare. Buurman Gregorius Broekx zette in op: Middelacker, de Geul, de Bleek,
heiveld Dun en weiland de Kromme. Dit laatste lag juist over de stroom in
Lage Mierde. Jan de Graaf zette ook in op enkele percelen van het ouderlijk
huis op Dun. Maar op 5 juni kocht, in de Esbeekse herberg van Jacobus
Wilborts, Emile Huysmans de complete boerderij. Deze kandidaat-notaris
bood liefst f 465,- meer.
De oudst bekende eigenaar is Peter Aert Peters die in 1656 in de verponding (belasting) voor ruim 6 gulden werd aangeslagen. In 1690 hadden
Marten en Jan Dirck Bunnen het bedrijf in eigendom.
Sinds 1772 boerde er Jacobus Ansem van Dijk. Hij had de volgende percelen in bezit, die nu allemaal bebost zijn: de Aenstede, het Land daaraan, de
Groese op de Geul, ’t Bugtje, Vrijsen Acker, heivelt op Dun, land op de Geul en
’t Heivelt daaraan.
Op 9 februari 1911 verkocht notaris E.M.J.W.E. Huysmans zijn bezittingen
in de Hertgang, Dun en de Lange Gracht aan het steeds maar uitbreidende
Landgoed De Utrecht. Vier jaar later ging ook Broekx overstag en verkocht
voor f 4850,- de latere Bockenreijder aan De Utrecht. Lopen we nu vanaf
den Bok naar het Akkerbrugje dan passeren we het erf van de voormalige
boerderij van Peter Peters.
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Collecte wateroverlast in
1799 beneden alle peil!

68

In 1985 sloeg een onweer het middenstuk uit deze Esbeekse eik

D

e naam ‘Esbeek’ is in feite een waternaam. Het betekent: droog
gevallen modderbeek. Schade door wateroverlast valt bij ons gelukkig mee: we zitten ook hoog en droog exact op een waterscheiding
tussen Schelde en Maas. Op woensdag 10 april 1799 kwamen de Beekse
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schepenen bijeen om te vergaderen over geweldige overstromingen die ons
land toen teisterden: tot het doen van eene collecte, te verstrekken voor die ongelukkigen, veroorzaakt door overstroomingen.
In de toenmalige haardgangen van Beek werd opgehaald:
f 26- 7-0
- Vrijthof:
- Biest en Westerwijk:
f 6-13-2
- Voort:
f 5-19-0
- Loo en Heikant:
f 4- 5-0
De oorzaak van die overstromingen was niet gelegen in regenval, doch in
de zeer strenge winter en de enorme sneeuwval die later voor smeltwater
zorgden. Met Kerstmis was het al 25 tot 30 graden onder nul. De combinatie van dijkdoorbraak met een gigantische storm deden begin april 200
dorpen onder water lopen.
Overigens was het van november 1798 tot en met maart 1800 veel te koud:
het hoogtepunt van de Kleine IJstijd. De belasting over 1798 vond men
ook veel te hoog, vooral omdat zedert die tijd honderd huizen zijn weggeraakt, en in het afgelopen jaer zeer weinig graan heeft geweest en ook dat er
bijna geen gras of ander voedzel voor het hoornvee was, waardoor wel 60 beesten door louteren honger vergaen en gestorven zijn!
Bovendien raasde er op 9 november 1800 een enorm orkaan over Beek,
Esbeek en omgeving: het Orcaan laatstleden zondag de 9e dezer heeft meer
dan 30 huizen, schuren en verdere gebouwen vernield en verbrijzeld. Verder
ook nog ontelbare uitgewaaide en afgebroken bomen. Tot overmaat van ramp
barstte er in maart daaropvolgend een hevig onweer los. De bliksem trof
de Beekse toren en veroorzaakte een brand met grote schade in de bovenste
en onderste peer. Gelukkig waren er twee schaliedekkers die hun persoonen
waagden het in brand zijnde hout het vuur met een hakmes afhakten en met
water de brand totaal blusten. Iedere leiendekker kreeg hiervoor f 6-10-0 als
beloning.
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De totale schade van de grote overstroming in 1799 bedroeg overigens
f 750.000,-. De collecte in Beek leverde f 50-0-0 op. In maart 1799 gingen
in Esbeek Jan Elings en Nicolaas Wouters (beiden woonden aan de modderige Mostaard) collecteren. Esbeek telde toen 361 zielen en zij haalden
slechts op: f 3-6-8!
De laatste wervelwind die over Esbeek raasde, donderdagochtend 28 juli
2005, deed veel bomen ontwortelen en braakte minutenlang enorme hagelstenen uit. De grootste storm van ons land die ook op het Spaaneind veel
schade veroorzaakte, dateert overigens al weer van 1 augustus 1674!
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De wandelgangen van
Anna Broeckx vanaf 1916

I
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n de gangen van de Beekse Clossenborch kom je nog regelmatig een vief
en vitaal ogende vrouw tegen. Haar naam is Anna Antonia Broeckx. Op
6 mei 1916 werd zij geboren op het Esbeekse gehucht Dun. Haar ouders
waren Janus Broeckx en Jans de Graaf. Als kind bezocht zij met haar twee
zussen Maria en Pieta de kleuterschool van de nonnen in Lage Mierde. Pal
voor hun huis stak zij de zandweg (Dunsedijk) over en liep langs de Dunse
Bergen waar zij ter hoogte van de woning van Van de Burg op de doorgaande weg kwam. Deze boswachter was als oppasser in dienst bij Van
Puijenbroek. Anna kan zich nog goed herinneren dat de boerderij over de
witte brug in de bocht in lichterlaaie stond. Zij kwamen juist van school
gelopen. Het zal 1921 geweest zijn.
Tussen hun huurboerderijtje en de stroom stond nog een zeer oude boerderij. Zij herinnert zich de familie Rusen, die daar toen woonde. Later zou
er nog Bosmans gewoond hebben. Op de Bockenreijder, waar grootvader
Gregorius gewoond had, boerde toen Westveer, die later naar de Lange
Gracht ging.
Haar vader werkte bij Landgoed De Utrecht, alwaar hij het beroep van
‘smetter’ uitoefende. Hij moest aangeven welke bomen gerooid dienden te
worden en beurde daarvoor f 6,- per week. De hoge heren van De Utrecht
kwamen na de jacht vaak bij hen thuis een borreltje drinken. In de grote
kamer pal achter de voordeur was aan de muur een brede plank bevestigd.
Haar moeder noemde dat: ’t schap. Daarop stonden enkele borrelglaasjes
en een enkele fles cognac. Juist van die heren ontving haar vader Janus de
prachtige foto van hun boerderijtje met de twee karren voor de geopende
potstal.
In de kar zit haar broer Jan, die toen 6 jaar oud was. Voerman was haar
oom Jaak die in Lage Mierde woonde. In de deuropening poseert haar
moeder met karakteristieke witte muts. Eigenlijk wilde zij veel liever zelfstandig gaan boeren. Maar dat zou nog even duren.
Hun tweede adres was boerderij ‘De Leuter’ op het Hoogeind. Hoewel
vader nog steeds in dienst was bij De Utrecht had hij toch al een tweetal
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koetjes en de grond rondom het huis werd beboerd. Anna ging nu in Esbeek
naar de lagere school.
Bij Koob de Kort aten ze ’s middags hun boterhammen op. Later ging ze
in Beek in de Paardenstraat naar de Huishoudschool. Daarna natuurlijk
meteen aan de slag en wel bij Janus Hesselmans. Die zien we ook op de
foto naast zijn vrouw Cato de Laat. Anna staat links en het zoontje is Piet
Hesselmans. Alle werkzaamheden heeft ze daar verricht. Zelfs tot gierpompen toe: Janus ging dan koffie drinken! Ze beurde f 52,- per jaar en per
week f 0,25 tractement met soms extra een dubbeltje. Ondertussen waren
ze verhuisd en gingen ze aan het boeren op de boerderij die Piet van Raak
had gebouwd. Nadat een Gelderse boer was vertrokken verkocht hij het aan
Broeckx. Broer Piet die zich ook in het gesprek mengde noemde nog de bijbehorende gronden: de Grote Plak, de Kant, de Spie, Akker aan de Keien,
Prinsenakker, Boomkensakker, ’t Muggenstraatje.
Graag was Anna, zij huwde Gerardus van de Meijdenberg, in de oude boterfabriek gaan wonen. Zij had immers in het gezin van Toon Wilborts
gewerkt, doch pastoor Simons zei tijdens de huwelijksmis: “Twee vechten om een been … en de derde loopt ermee heen”. Nadat ze even in de
Paardenstraat gewoond hadden streken ze neer in de Gelderstraat. Haar
man nam de melktoer van de Beekse boterfabriek over van Driekske
Roberts. Sinds enige jaren geniet Anna van haar welverdiende rust in een
mooie kamer in de Clossenborgh.
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Anna Broeckx, Cato de Laat, Piet en Janus Hesselmans in 1930
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Sint Thomasvieren niet
voor Esbeekse jeugd!

V

roeger werd op 21 december het feest van St. Thomas gevierd, een
rituele gebeurtenis waarvan de wortels teruggaan tot in de Late
Middeleeuwen. Het gebruik op die dag was dat de kinderen de leerkrachten op school buiten sloten. Die mochten pas weer naar binnen als
ze een traktatie of vrije middag beloofden. Het gebruik schijnt een christelijke versie van het Germaanse feest van ‘midwinterdag’ te zijn. De traktatie is dan een relict van het oude offerfeest. Dit gebruik was alleen bij de
katholieken bekend; de gereformeerden vonden dit feest en ook dat van
Sinterklaas een gruwel en moesten er niets van hebben!
72

Een Esbeekse klas uit de jaren ’50 met in het midden Lies de Kroon

In 1746 werd in een dorp in de buurt verordend dat de schoolmeesters op
de ‘paapse feestdag’ geen vrijaf mochten geven, op straffe van inhouding
van hun salaris. Toen de meester op 21 december toch wilde gaan lesgeven,
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kwamen de katholieke kinderen met stokken gewapend naar school en joegen de meester de school uit. Het jaar daarop gaf men een dag daarvoor
vrij om zo de jeugd tevreden te stellen. Doch massaal kwamen ze in optocht naar school en gooiden alle ruiten in en smeten met modder. Deze
reeks van zogenaamde ‘omkeringsfeesten’ in de wintermaanden eindigde
traditiegetrouw met carnaval!
In 1670 liep het elders compleet uit de hand toen de viering verboden werd.
De kinderen kwamen in opstand, plunderden de school en kalkten leuzen
op de muren. De dorpsregeerders en ouders grepen niet in doch zagen alles
lijdzaam aan. In Diessen werd dit feest zelfs gevierd tot 1960. Hoofd der
school Frans van der Meer, een zwaarlijvig man van enig aanzien, trachtte de jaarlijkse traditie de kop in te drukken. Maar hij slaagde daar niet in.
Jongens van klas 6, 7 en 8 lieten zich ’s avonds insluiten en barricadeerden
ramen en deuren om via het keldergat weer naar huis te gaan. ’s Morgens
vroeg werden de deuren aan de buitenkant nog extra vergrendeld en rondom de poorten werden rollen prikkeldraad gespannen. Tot slot hing een
leerling een ‘vers gevangen rat’ aan de klink van de deur: een intimiderend
gebaar! Onder gejoel van de totale schooljeugd reed Van der Meer dwars
door de kluwen kinderen.
73

De andere schoolmeesters naderden, zoals gewoonlijk onderling verdeeld,
op eerbiedwaardige afstand. Het geschreeuw van de norse Van der Meer,
die zelfs zijn bolknak niet uit de mond nam, deed de bezetters die in de
gangen allerlei capriolen uithaalden, niet op andere gedachten brengen.
Men wilde gewoon een halve dag vrij. IJsvrij, ijsvrij scandeerde de Diessense
jeugd.
Meester Helmer, spottend ‘de schitbos’ genoemd, trok vol toorn een zwarte
weipaal uit de schooltuin en beukte dwars door een raam. En nog een raam
naast de deur ging aan diggelen. Onversaagd stormde hij de school binnen
en mepte enkele booswichten tegen de vlakte. Nu sloeg de twijfel onder de
jeugd toe en bulderend nam het hoofd snel plaats op het bordes! De strijd
was gestreden en ook de Diessense Thomasviering was definitief ten einde
gekomen. Het jaar daarvoor had men nog wel een halve dag ijsvrij geëist …
en gekregen. De ouders keurden alles oogluikend goed.
In Esbeek heeft de viering nooit tot excessen geleid; het gebruik was ook
slechts latent aanwezig. Kwam dat omdat Esbeek niet een ‘puur jongensschool’ was. Of omdat het vroegste onderwijs in Esbeek pas dateerde van
1840? In Diessen was men minder ‘goedgelovig’.
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Vondeling uit Antwerpen
in de Groenstraat in 1641

R

ond 1600 werden regelmatig weeskinderen en vondelingen vanuit
Antwerpen in de Kempische dorpen uitbesteed: ook in het huidige Nederlandse gedeelte. De pleegouders kregen van de ‘Camer van
den Arme’, het Burgerlijk Armbestuur van Antwerpen, een kleine geldelijke vergoeding. In 1643 ‘woonden’ er in Beek vier weesjongens. Zo werd
Hansken Verreyken audt 9,5 jaaren wel bevonden en seer wel gehauden,
eenen seer frayen jonghen. Daarentegen was de ruim acht jaar oude Johannes
Huybrechts, die in de kost was bij Embrecht Jan Stevens, wel gehauden ende
bevonden met een quaet schorft hooft.
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Onze jeugdige Esbeekse vondeling werd door de Antwerpse aalmoezeniers
(lekenbestuurders van de Camer) niet bezocht. Wel kwamen op 29 juni
1643 twee loffwaerdighe Esbeekse mannen, Dierck Donkers en Jan Adriaen
Maes, getuigenis afleggen bij de Beekse pastoor Wouter Beersmans. Dit
vundelinc kint van Antwerpen heette Jan Joris en was twee jaar en drie
maanden oud. Toen Jan Joris acht dagen oud was werd hij ‘s avonds om
negen uur voor het St. Joris Godshuis in de Bervoetsstraat in Antwerpen
bij de St. Joris kerk te vondeling gelegd. Zijn tweede naam had hij wellicht
te danken aan de vindplaats. Zijn roepnaam, hij was al wel gedoopt, vond
men in een bijgevoegd briefje, waarin geschreven stond: dit kint is kersten
gedaen en geheeten Jan. Dit jongetje was gewonden in twee rode doeken,
twee lijnwaete doexkens, een bagijntien mutsken, eenen nieuwen wendel. De
Kamer van de Arme beweght tot bermherticheyt: men stuurde het kind naar
het Antwerpse vondelingenhuis. Jan Joris bleef twee maanden in dit tehuis.
Om aan te sterken kreeg hij hier de borst van een van de ‘memmen’.
De twee eerder genoemde Esbeekse boeren waren de buren van Adriaen
Jan Schilders. Daar was het jongetje ook als baby van drie maanden ondergebracht: onder den gehuchte oft hertganc van Esbeeck, geheten de Groene
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Straet. Voor 24 gulden per jaar bleek vanaf 6 juli 1641 onze Jan Joris ondergebracht bij Adriaen Jan Schilders en zijn vrouw Anneke. Blijkens het
visitatierapport beurde Schilders in 1643 nog maar 22 gulden; elk jaar
werd het bedrag immers lager.
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Vondeling Jan groeide tussen 1641 en 1650 op in de Groenstraat

Volgens de getuigen uit de Groenstraat was het knechthen gesont ende noch
in leven, gaende ende staende ende alles in goeden doen.
Hoe lang Schilders de vondeling in huis heeft gehad is nog exact te achterhalen. Vaak werden de kinderen op twaalfjarige leeftijd teruggehaald naar
internaten in Antwerpen. Door een ambacht te leren hoefde het kind niet
langer op de ‘Camer’ te blijven steunen. Onze Jan Joris was echter nog
maar nauwelijks tien jaar toen hij op 20 juli 1651 door de armmeesters teruggehaald werd naar het Vondelingenhuis. Dan werd hij van daaruit op 8
mei 1654 overgebracht naar het Knechtjeshuis, het jongensweeshuis. Op 21
jarige leeftijd werd hij in Antwerpen bij een ‘meester’ geplaatst, waarna hij
als 25 jarige werd ontvoogd.
Rijk is Schilders er niet van geworden. Integendeel. Nadat hij in 1650 verhuisde naar het Spaaneind, verkocht hij ook daar noodgedwongen zijn huysken ende aenlaeghsken. Precies daar groef men een holle boomstamput op
bij de stal van Veron.
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Eerste Wereldoorlog liet
Esbeek onberoerd

H

et is nu bijna 95 jaar geleden dat in W.O. 1 de wapens werden neergelegd. Exact op 11 november 1918 om 11 uur zwegen de kanonnen aan het front. Na een lang stilzwijgen schijnt de belangstelling naar ‘14-18’ alleen maar toe te nemen. Hoewel Nederland een neutrale
positie innam werd in de grensdorpen toch wel de nodige voorzichtigheid
betracht. Zo moest op de kerktoren van Beek en Esbeek een speciale vlag
geplaatst worden, zodat de Nederlandse piloten gewaarschuwd werden dat
de Belgische grens naderde. De nieuwe maatregel om uitbreiding van het
paardenbestand tegen te gaan kwam slecht over. Verder viel de maatregel
‘jachtverbod in de grensstreek’ niet in goede aarde.
76

Langs de konijnen af
Het schieten aan de grens zou de Duitsers op het verkeerde been kunnen zetten! Boeren uit Beek en Esbeek klaagden al vrij snel dat het wilden

Talloze konijnen liepen in de val van de gebouwde bunker
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ongedierte toenam. Op alle mogelijke manieren werd getracht de konijnenplaag de baas te blijven. Er werden vossen uitgezet die uiteindelijk de kippen op de boerderijen opaten. Het hele garnizoen van Lage Mierde ging
strikken en klemmen zetten. Ook door middel van drijfjachten met netten
werden konijnen gevangen, soms wel vijftig op een ochtend.
Doordat de Duitsers aan de andere kant wel jaagden, werd het probleem nog
groter. En dat zij niet op smokkelaars jaagden, daar werd niet over geklaagd!
In het najaar van 1915 kreeg men in Esbeek van de gemeente toestemming om
schadelijk gedierte af te schieten. De militaire bevelhebber kon voor korte tijd
fretteer- en afschotvergunningen afgeven. De konijnenplaag nam toch toe. In
de eerste vier maanden van 1916 werden meer dan 1500 konijnen opgeruimd.
Er stond zelfs een premie op elk jong gevangen konijntje van maar liefst 2,5
cent! Wijlen Neliske Smolders van de Esbeekseweg kon zeer goed konijnen
vangen: hij had er zijn beroep van gemaakt! Van minister Van Lynden had hij
een vergunning voor de strop en van de Heidemij mocht hij klemmen zetten.
Voor een konijn kreeg hij vijftien cent en de Heidemij verkocht die door aan
een poelier. Zat er een haas in de strik dan moest je het pootje eraf snijden en
het dier laten lopen. Volgens Smolders liep een haas op drie poten net zo hard!
Op 13 augustus 1914 werd hier een burgerwacht ingesteld omdat de hier
gestationeerde marechaussees onder de wapenen geroepen werden. Dat zou
gebeuren op 8 september 1914: algehele mobilisatie. De Beekse telefoniste
had het er druk mee. Op 21 september 1914 vroeg zij een vergoeding vanwege buitengewone diensten tijdens
de mobilisatie-bewegingen. Later
zou ze een gratificatie van f 50,- krijgen. Terwijl het Franse leger zijn infanterist, zijn ‘poilu’, de ijzervreter,
de onverschrokken soldaat, voorzag van modern materieel als ‘de
fiets’, reed Koob de Kort als eerste
Esbekenaar zijn rondjes op zijn velo.
Spoedig gevolgd door ‘zwartrijder’
Frans van Loon, een klein Esbeeks
boerke, die geen fietskaart had. Op
weg naar Tilburg ging hij in Beek
altijd te voet langs de kerk. Die ene
keer dat hij dat niet deed werd hij
Coob de Kort poseert met zijn ‘eerste fiets’ in Esbeek tijdens W.O. 1
betrapt en kreeg f 10,- boete. Bart
voor zijn herberg
Mol had later ook een fiets met het
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eigen gefantaseerde merk ‘Trap je dood’ erop. Die naam liet hij ook officieel op zijn fietskaart noteren.

Een oorlog op grote afstand

78

Al snel werd duidelijk dat Nederland totaal buiten de oorlog zou blijven.
De soldaten die zich gingen vervelen werd het volgende probleem. In het
Eindhovens Dagblad verscheen een waarschuwing: het gevaar voor de zedelijkheid dreigt. Vooral op de posten langs de grenzen. Het is bekend dat de soldatenrok een soort van magnetische kracht uitoefent op het meisjeshart! Meteen
daarna op 26 januari 1915 kwam er een brief van de Commandant van het
Veldleger om het houden van kermissen te verbieden!
Exploitant Janvier kon met zijn carrousel thuis rondjes blijven draaien. De
aanvraag voor een vaste echte kermis in Esbeek was trouwens al in 1913 definitief afgewezen. De pastoor en enkele andere ingezetenen roerden toen
nog met vaste hand de trom.
Terwijl honderdduizenden frontsoldaten zich ingroeven en in ware doodsverachting stelling namen in een waanzinnig militair treffen, vroeg de
Esbeekse veldwachter A. Koolen om ‘lotsverbetering’. Hij wilde f 20,- uit de
distributiekas, f 20,- voor zijn rijwiel en een gratificatie van f 50,-. Voorheen
had Esbeek overigens een tijdje een tweede veldwachter gekregen ... wegens
‘bepaalde woelingen’ aldaar. Trouwens de veiligheid aan de kant van de
grens in Esbeek liet in niets te wensen over: het gansche grondgebied wordt
dag en nacht doorkruist door politiemannen! Van het echte oorlogsgeweld
was in Esbeek niets te merken: de kanonnen op Ieper deden de Esbeekse
bodem echt niet trillen.

Belgische vluchtelingen strijken in Esbeek neer
Natuurlijk zijn er de vele geïnterneerde Belgische militairen en vluchtelingen, waarvan een enkele familie zelfs in Esbeek is blijven wonen. Familie
Buijlinckx kwam uit Westmalle. De vader van Gust Snels moest als 17 jarige knaap ijlings Weelde ontvluchten. Louis zou onherroepelijk de kogel
gekregen hebben vanwege zijn smokkel van soldatenbrieven over het
Albertkanaal. Hij kwam terecht bij boer Bruurs in de Veldhoven.
De Utrecht kreeg het verzoek barakken te bouwen voor de militairen die
zij te werk stelden. Bij een boerderij stonden nog barakken van de ‘polderjongens’. Bij deze boerderij ‘Barak’ genaamd werden wel vijftig Belgen geïnterneerd. De kinderen Toos en Piet Smolders bewaren nog de kist van
een Belgische vluchteling uit 1914 met het kalligrafisch opschrift: “Victor de
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Veuster”. In de periode september tot en met november 1914 kwamen zeer
veel Belgische vluchtelingen de grens bij Esbeek over. Vaak waren al hun
bezittingen vernield of verloren gegaan. Ook had een aantal hun hele
gezin bij zich. Het waren voornamelijk sigarenmakers en landarbeiders.
Verder ook nog: grondwerkers, wol
spinners, schrijnwerkers, diamant
wer
k ers en trambeambten. De
meesten kwamen uit de streek tusBelgische militairen waren massen Antwerpen en Turnhout. Alleen
saal werkzaam op Landgoed De
al in oktober 1914 werden op De
Utrecht
Utrecht niet minder dan 129 man
in dienst genomen. Enkele gezinnen
werden gehuisvest in leegstaande arbeiderswoningen. Zij werkten goed en
kregen ook het volle loon uitbetaald.
Uit Rotterdam kwam ook een dienstplichtig soldaat. Het was aankomend
kunstenaar Andreas Schotel die mee langs de grens moest patrouilleren. Uit
Amsterdam kwam ook een echte kunstenaar naar Esbeek; zij het voor korte
perioden. Het was Piet Mondriaan die bij zijn vriend Albert van den Briel,
adjunct-houtvester op De Utrecht, in de oorlogsjaren 1914/1915 op bezoek
kwam. Hij had Parijs noodgedwongen verlaten en tijdens zijn Esbeekse bezoek nam hij zijn intrek in de Beekse herberg ‘de Valk’ pal naast de kerk.
De militairen die aan de grens gelegerd waren veroorzaakten wel eens overlast. De wachtposten stookten grote vuren, waardoor op het landgoed het
brandgevaar sterk werd vergroot. De soldaten gebruikten daarvoor veel
hout, het meeste was waardeloze opslag van dennen en dunsel uit de oudste
ontginningsbossen.
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Het vergraven van de Esbeekse Loop
Tarwe en brandstof werden erg schaars. Steenkool- en bruinkoolaanvoer
stagneerden. Daardoor werd hout erg duur. Een aantal Belgische vluchtelingen dat was gebleven op De Utrecht maakte een alternatieve brandstof.
Zij verzamelden buntwortels, wasten, droogden en kamden deze en verwerkten ze tot matten. Deze matten waren goed te verstoken. Voor 12 cent
per kilo werd dit ruwe product verkocht. In Tilburg werd in de fabrieken
bij gebrek aan kolen enorm veel hout verstookt: wel 12 wagons hout per
dag gingen vanuit Esbeek naar de stad. De houthandel leefde op. Volop
werden gemeentebossen verkocht.
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De Nederlandse grenswacht op Tulder tijdens de Eerste Wereldoorlog

80

Terwijl rondom Menen en Passendale maandenlang om elke meter op
leven en dood gevochten werd, verkocht de gemeente in 1916 het complete
Bloemstraatje aan Van den Brandt voor f 34,-. Op 23 juni 1917 kwam de
goedkeuring om de lindebomen voor de Esbeekse Roomboterfabriek te verkopen. Ze zouden gewogen kunnen worden op ... de grote weegbrug die
op het Beekse Marktveld gepland was. Maar dat ging plotseling mooi niet
door. En terwijl de loopgraven bij de Kemmelberg langer, dieper en modderiger werden, diende J. Schellekens uit Esbeek het verzoek in om de beek
achter het huis van Cornelis van Raak zijn loop te mogen verleggen. Een
jaar later mocht ‘de Beek’ weer worden aangepakt: door het afsnijden der
vele bochten, die de waterloop maakt, deze veel rechter zou worden!
In de tijd dat de regen van granaten met gifgas het leven in de Westvlaamse
modder definitief uitschakelde kwam de eerste puffende auto in Esbeek
walmend om de hoek kijken en joeg de jeugd van de straat. De speelplaats
in Esbeek werd met het oog op het gevaar van snelverkeer door tram en
auto’s vergroot. Hierdoor kwam wel de siertuin van het schoolhoofd te
vervallen en werd het ijzeren hekwerk enkele meters verplaatst. Tot overmaat van ramp kwam er een schrijven van de Koninklijke Nederlandsche
Automobielclub om wegruiming van belemmeringen voor het snelverkeer!
In de tijd dat de loopgraven achter de IJzer nog nauwelijks een meter opschoven, was de demobilisatie van het Nederlandse leger in volle gang. Om
drankmisbruik tegen te gaan werd een verordening opgesteld.

Verbeteringen aan Esbeekse gevangenis
Tegen het eind van de oorlog nam de smokkel een hoge vlucht. Er werd
een speciale pas ingevoerd voor het vervoer van alles wat eetbaar was voor
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mens en dier. Voor zo’n pas moest 75 cent worden betaald aan de rijksontvanger. Een van de Esbekenaren die van de hoed en de rand wist was
Jan Wezenberg. In 1917 was hij vanuit Gelderland naar Esbeek gekomen
omdat hij vanwege smokkelactiviteiten met zijn hele gezin over de waterlinie
was gezet. Hij werd knecht bij boerderij Hendrixen. Bernard Hendrixen was
enkele jaren eerder ook uit Gelderland naar het zuiden komen afzakken.
Toen de oorlog was afgelopen en de grenswacht werd opgeheven lag de grens
open voor iemand die al meer ervaring had. Hij verdiende in de smokkel het
meest met Sunlight-zeep: f 2,50 per stuk was in die dagen een enorm bedrag!
Ook Esbekenaar Jaak Geerts vertelde dat vooral veel gesmokkeld werd in
levensmiddelen. Hij zei tijdens een
interview in 1986: “Tijdens die oorlog was de grens afgebakend met
prikkeldraad. De Belgen waren erg
nieuwsgierig naar het laatste nieuws.
Men schoof een varkensbak onder
de draad door en liet er kinderen
onder door kruipen, zodat die geen
stroom kregen”. Tijdens de dagen
van de demobilisatie moesten de
cafés gesloten blijven. Een tweede
verordening gold voor de Esbeekse
Brief van geïnterneerde militair
gestuurd vanuit Esbeek in 1917
jeugd. Op 10 maart 1917 schreef de
gemeente voor: het is voor kinderen
beneden 14 jaar verboden op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats tabak te roken of bij te hebben. Overtreding werd gestraft
met een hechtenis van ten hoogste zes dagen en een geldboete van f 25,-!
Op 17 november 1917 werden alvast de nodige verbeteringen aangebracht
in het gevangenis-huisje te Esbeek. Kosten: f 198,-. De vrede zou zo bewaard kunnen worden. Volgens oud-Esbekenaar Jo van Rijswijk, alias Jo
Post, heeft slechts één figuur de gevangenis enkele dagen echt van binnen
mogen aanschouwen. Het was een zekere Nol die werkzaam was aan het
dak van de kerk.
Op 11 november 1918 werd de vrede in Europa getekend: de alom beruchte elektrische draadversperring tussen Poppel en Esbeek werd doorgeknipt,
de wederopbouw en vernieuwing kon beginnen. Dat vond meester Lauwers
uit Esbeek een week later ook toen hij een verzoek deed om alhier een landbouw-cursus te mogen geven aan de jonge boeren die de toekomst nog enkele jaren zonnig tegemoet zouden zien. De grote crisis zou immers spoedig
volgen.
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Openbare verkoop in 1671
aan Esbeekse Krimmert

I

82

n de zomer van 1847 werd op het Hoogeind een perceel grond verkocht.
Het betrof de Krimmert met voorpoting. Dit is een strook grond die er
voor lag en tot de gemeynt behoorde. Later werden die door de belendende boeren massaal gekocht. Op de kavel stond een huis bewoond wordende bij Peter van Hoof welk huis en annexe gebouwen moet afgebroken en
van den grond geruimd zijn voor of op den eersten augustus 1847. Vlak daarbij stond in 1671 de boerderij van Peter Hendrick Franken. Hij was getrouwd met Adriaentje, dochter van Dirrick Donckers uit de Groenstraat.
Na de dood van zijn vrouw werden enkele haefflijcke ende meubele goederen
in het openbaar verkocht ten hoogste en schoonste voor alle man!
Als momboir (voogd) voor zijn onmondige kinderen traden zijn zwager
Wouter Dirrick Donckers en zijn neef Franck Jan Francken op. Ten overstaan van de vorster (politie) werden onder andere de volgende goederen gekocht door een aantal Esbeekse boeren:

De Esbeekse Krimmert aan de Hoogeindse Beek weer op de kaart gezet
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Peter Cornelis van Loon
Cornelis Corstiaen van de Loo
Jan Pellen
Jacob Willem Corsten
Jan van Dijk
weduwe Wilbort Hendrick Veraa
Laureys van Waelen
Peter Henrick Box
Jacob Willems
Peter Cornelis Bartholomeus
Adriaen Dirck Lambregts
Pauwels Peter Pasmans
Jan Timmermans
Andries van Eersel
Peter Cornelis Mallens
Wouter Jan Laureys
Peter Dirck Cornelis
Jan Bartholomeus van de Broek
Willem Hendrick Lodewijks

een emmer, de eertcarre
een schoep
een vlegel ende spaey
een sight ende spaey
een copere koeketel, ijserbanden
ijserwerck
een hack met een bijll
een tobbeken met ijserwerck
een snijmes met een creuge
een saycorff
een trogh
een stande
een snijback mette seyse
een coop brandhout
het hout op de schelleft
een swart calff
het peert
vijf schapen
vier hennen met de haen

Dielis Claessen Bruers, eigenaar van boerderij Hendrixen, wist wat ijzerwerk, turf en een wanne op de kop te tikken.De Beekse chirurgijn mr.
Michiel Campenhout kocht onder andere een hooghcarre en een mostertmolen. Ook de bewoner zelf, Peter Hendrick Francken, deed aan de verkoop
mee. Behalve een ploegh, strengen en hachten, kocht hij een haergetouw, een
saegh, een schaeff, een timmerkistje en een carburrie. Het lijkt wel gereedschap uit zijn eigen timmerwinkel! Hij zou overigens ook niet lang in het
pand blijven wonen. In een lijst van ‘afgebroken huizingen’ van 28 juni
1679 vinden we op dit adres de vermelding: afgebroocken ende vernietight
sonder dat van deselve oyt opgetimmert is.
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In het verpondingsboek van 1656 wordt de complete boerderij nog wel
vermeld: -Winderspoel, -Melis Acker, -Corven Bogt, -Cromschutten, -Lange
Gracht, -de Hoeff. Later gingen de gronden naar de boerderij daar vlak bij,
waar weduwe Veraa boerde. Nu woont er Jack de Graaf. Tussen deze boerderij, het Muggenstraatje en de stroom ligt een perceel met een intrigerende naam: Krimmert. De uitgang –ert of –aard komen we ook tegen bij
Mostaard, Clapstaard en Broekserd (sie) en betekent: gemeenschappelijk
stukje grond. Esbeek bestond in de Late Middeleeuwen uit een aantal kleine dorpspleintjes. Wellicht was de Krimmert op het Hoogeind er een van.
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Banheymselen in het
achttiende eeuwse Esbeek

C

ontrole is van alle tijden. Maar controleren of de akkers, weilanden
of erven met hekken afgeschermd zijn is niet meer van deze tijd.
Vroeger moesten deze plaatsen wel beveiligd of geheymd worden. De
controle hierop noemde men banheymselen. Gerrit Rijkers, later boerderij
Abrahams, had zijn veldje in de Lare niet geheymd en in de Groenstraat
hingen geen hekken. Thomas Peter Hagen, Jan Verhoeven boerde er later,
had zowel geen hekken aan het huis als aan de schuur hangen. Het huis
van Joachim Goris was voor en achter niet ordentelijck geheymd. Bij Daniel
van Poppel aan de Mostaard, waar later Janus van Dommelen boerde,
waren het erf en de wouwer niet afgesloten.
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Michiel van Raak die daar tegenover woonde, had zijn huis als synde met
een kruywage geheymd. Stoffel van Rooy had zijn hoeve afgeschermd met
een los karburrie! Jan Bosmans had ook geen hek of draaiboom hangen.
Cornelis van de Sande had wel een hek … maar dat stond open. De hierboven geschetste overtredingen met betrekking tot erven waren klein en
hadden nauwelijks gevolgen. Het toezicht op waterlopen en wegen was
stringenter.
De zandwegen die ’s winters veelal in modderbanen veranderden moesten in het voorjaar opgemaakt en begaanbaar gemaakt worden. Op 24 mei
1718 zouden de wegen in Esbeek ‘beslicht worden’. Op dinsdagmorgen om
6 uur moest men voorsien van schup en spade aantreden. Hendrik Schepens,
Hendrik Bruers en Jan Damen zouden erop toezien om eenvoudig te arbeyden op plaetse waer hen sal worden aengewesen. Men mocht geen kinderen
sturen en men mocht niet met aerde smijten ofte andersints klotten naer malcanderen goyen of werpen. Jan Hendrikx in de Biest kreeg een boete omdat
de straet te laeg is aende brugh. Trouwens de naburen van de Biest werden
allen op de bon geslingerd: de Steevoortse Brugh was vijf quartier voets te
nou.
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Op 1 mei 1742 begon men op Dun de schouw op de stroom te controleren.
Peter van de Sande werd ‘beschouwd’ omdat bij zijn Dielis Akker (grote
parkeerplaats bij den Bok) achter zijn huis het hout op de kant uyt de stroom
niet geveegt was.
Buurman Peter Bosmans omdat een boom dwars over in de stroom leyt.
Peter Box omdat de takken niet waren afgedaan. Jan Wilborts omdat een
esseboom in de stroom staat en niet wijt genoeg was. Weduwe Van Poppel
moest een eik in de stroom in het Broek ruimen. Ook het Van Spreeuwel
Gasthuis ging in de fout. Zij hadden enen pael inde stroom aende gemeente
staan. Zelfs de secretaris van Hilvarenbeek werd berispt: enen else struyck en
hangende takken had hij over het hoofd gezien. Verder beperkte een hulse
bos de waterafvoer. Bij Hendrik Trompen was de stroom niet wey genog! Bij
familie Wijten was de waterloop te smal geworden.
Peter Damen, wonende op de Koevoirt, werd op zijn vingers getikt. Hij
kreeg een fikse reprimande en een boete omdat het schoor over de stroom te
smal was. Hier wordt uiteraard gedoeld op de historische rivierovergang tussen Dun en het Wellenseind ter hoogte van de Scheidijk: de Koevoirtbrug.
Werkgroep Heemkunde Esbeek heeft nu juist die historische brug in het
voorjaar van 2005 in het kader van haar 20 jarig bestaan in ere hersteld.
Hoewel de brug ‘erg ver’ weg ligt, is de geschiedenis ervan in dat jaar voldoende breed uitgemeten!
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Omgewaaide boom waar Reusel en Raamloop samenvloeien
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De Esbeekse boterfabriek
van Jurgens uit 1900

86

Op de achtergrond de boterfabriek met prachtige woning uit 1900

D

e Gemertse boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen pleitte eind
negentiende eeuw voor eigen boeren-organisaties op het platteland.
Men kon dan gezamenlijk de zorg dragen voor in- en verkoop, verwerking en kredietverlening. Ook het stichten van coöperatieve melkfabrieken paste in die gedachte. Begin 1900 werden tot in de kleinste woonkernen dergelijke ‘boterfabriekjes’ opgericht. In Diessen kende men aan de
Julianastraat ‘De Dageraad’. In Baarschot kunnen we nog in het pand gelegen aan de Baarschotsestraat (nummer 28) het voormalige ‘Ons Genoegen’
herkennen. In Biest-Houtakker wist men waarachtig het dorp te verfraaien
door het gebouw mooi te restaureren.
Esbeek kon niet achterblijven; althans wat de bouw ervan betrof! Pas
toor Jurgens, zijn familie had verstand van boter, nam het voortouw.
Hoewel landbouw-deskundige Van Hoek reeds in 1898 in de Esbeekse
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openbare school uitgebreid uitleg gegeven had over de zuivelbereiding,
slaagde Jurgens er pas in 1900 in om zijn plan door te drukken.
Op 20 juni van dat jaar legde de pastoor zelf de eerste steen voor de handkracht-boterfabriek Unitas. De grond waarop het bouwwerk, voorlopig alleen het langwerpige gebouw, verrees was afkomstig van Tirus van Rooy.
In feite van zijn dochter die het geërfd had en getrouwd was met de Beekse
smid Cornelis van Puijenbroek. Van Rooy was herbergier op de Mostaardhoeve. Het bouwperceel en dat ernaast gelegen heette: Martenshof. De
koopprijs bedroeg f 400,-.
Eigenlijk had Jurgens dáár zijn kerk willen bouwen. Maar toen kon hij die
grond niet gekocht krijgen en een groep Esbeekse boeren had reeds een perceel er tegenover aangekocht. Zodoende kwam de kerk wat buiten het voormalige centrum van Esbeek liggen: de Mostaard!
Het 12 jarige neefje Max kon in juli reeds de vlag op het dak plaatsen, waarna de boeren bier en sigaren kregen. De fabriek werd door de kerk gebouwd,
die het weer verhuurde aan het bestuur van Unitas: Jan van Dommelen,
Jan Verhoeven, Piet Hesselmans, Jan van Laarhoven, Driek Wijten en Tinus
Hagen. De inventaris van de fabriek werd ook door de kerk gefinancierd. De
huursom bedroeg 5% van de totale bouwkosten. De tweede Esbeekse pastoor, Van Dijk genaamd, noteerde in 1901 in het journaalboek van de parochie: Bij mijne komst in Esbeek was het fabriek in volle werking.
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Onder het pastoraat van Priems, de derde pastoor, begon het wat minder te
lopen. In 1916 vond er een technische aanpassing plaats; men schakelde over
op stoomkracht. Voortaan heette het fabriekje dan ook: “Stoomzuivelfabriek
Unitas”. Bestuurslid en vrijgezel Tinus Hagen schonk de kerk alvast f 250,-.
Hiermee kon de zaak enigszins gefinancierd worden. Het blijkt dat het fraaie
woonhuis later aan de fabriek gebouwd werd. Wellicht gebeurde dat ook in
1916: Woonhuis bij het Boterfabriek. Met machtiging van Z.D.H. is voor de
bouwing van het huis een ‘stuk Franse Spoorweg’ verkocht. Het huis zal jaarlijks
worden verhuurd voor f 37,50. De vruchten der boomen blijven aan de Pastoor.
In mei 1920 probeerde de voorzitter van de Boerenbond nog om de ‘handzaaimachine’ van de boterfabriek te krijgen ten bate van de Leerlingenbond.
Maar het bestuur wilde er niets van weten. Blijkbaar boterde het tussen
beide besturen niet zo goed. In 1927 werd Gerardus van den Heuvel de
nieuwe huurder voor f 60,-. Hij mocht blijven wonen tot 1 oktober 1929.
Op 4 juni van dat jaar waren de werkzaamheden stopgezet en werd de coöperatie opgeheven. In Beek zou in de Bloemenstraat een nieuwe melkfabriek
gebouwd worden. Cornelis Wilborts kocht het pand van het kerkbestuur
voor f 3640,-. Later werd het verbouwd tot twee woningen.
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Esbekenaar vierde
vastenavond wat ruig in 1789

B
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ehalve de dag of avond voor aswoensdag, was ook de zondag daaraan voorafgaand reeds eeuwenlang een behoorlijke feestdag geweest.
Met behulp van mombakkesen, rollenspellen, lawaai, muziek, eten
en drinken werd de winter aan de kant geschoven en werd het voorjaar
jubelend en brallend verwelkomd. De populaire ‘kwelspelen’ met dieren
werden al gauw aan banden gelegd. In 1750 kwam er in onze regio een
algemene verordening: ‘paapse stoutigheden’, zoals hoender-smijten, hoender-knuppelen, gans-rijden, gans-trekken, hanen-kappen, haring-kappen en
kat-knuppelen, werden voortaan verboden. Vaak gingen deze wrede activiteiten gepaard met vermommingen met vrouwen klederen ende duyvelsche
aengesichte! Ook kwam er het verbod om aanzienlijke hooggeplaatste personen te bespotten en om in klerikale kleding over straat te gaan lopen: eerste
tekenen van regelgeving!
Een erg gewilde attractie in onze streek tijdens vastenavond, was het ‘bekkensnijden’. Met een mes zonder scherpe punt werd een snede over de wang
gemaakt. Zo’n lidteken, liefst in de vorm van een kruis, stond bij de jongelui destijds erg hoog in aanzien. Ook het vechten met stokken en knuppels,
zogenaamde hoopgevechten, vond tijdens vastenavond onder ’t boerenvolk
gedurig plaats.
Overvloedig alcohol gebruik was uiteraard ook vaak oorzaak van gevechten en ruzies. Op een kille dinsdag medio februari 1799, daags voor aswoensdag, had een groep jongemannen zich behoorlijk te goed zitten
doen aan het gerstenat in de herberg van Adriaen van Esch op de Biest.
Hendrik Teurlings had meer dan genoeg op en moest afrekenen, waar hij
echter onderuit wilde komen. De zoon van de kastelein sloeg hem meteen met een stuk hout op zijn hoofd. Een drinkebroeder, de Beekse wever
Willem Mandigers, had hem daarna nog zo’n geweldige klap gegeven zodat
hij buiten zinnen was geraakt. Een jaar eerder waren in die herberg op een
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zondagavond in februari de glasen of ruiten in de keuken naast de straat ingegooid. Liefst 25 ruiten van het kruiskozijn waren geheel weg, alsmede het
lood naar binnen gebogen zulks met een stok met zeer veel forcie gedaan.
Op de Haghorst had Hendrik Peter de Brouwer bij het huis van slagter en
tapper Jacobus van Trier een gigantische klap op zijn hoofd gekregen. Hij
wist trouwens ook niet meer of hij vooraf met een van de aanwezigen in
questie was geweest, omdat hij te dronken was!

89

De Raad van Elf aan het begin van een van de eerste optochten

Esbekenaar Willem Havermans, hij woonde bij zijn ouders op de latere
hoeve van ‘den Bok’, was op 17 februari 1789 in Beek flink vastenavond
gaan vieren. In herberg De Valk (nu St. Petrus), waar Pero van Hees de
scepter zwaaide, had Havermans met een groepje mannen flink zitten drinken en plezier maken. Plotseling kreeg hij woorden met de anderen en gaf
een flinke vuistslag in het gezicht van Jan Thomas Hagen. Daarna smeet
hij hem vol toorn tot tweemaal toe tegen de grond: eerst op de rand van de
kelder en daarna in de schouw tegens de hael. De Esbekenaar, die wel eens
meer slachtoffers gemaakt had, had Hagen een flinke wond bezorgd: een
gat in sijn hoofd dat hevig bloedde. De herbergierster waste hem bij de gootsteen af en bracht hem naar huis, om weer nuchter te worden.
In 1798 deed dominee Hanewinkel, fel gekant tegen Carnaval, op een van
zijn reizen Beek aan en zei: men zit geheele dagen in de herberg en drinkt om
te bersten. Men zingt ook met een dronken keel, doch dit geluid is om raazend
te worden. Over Esbeek liet hij zich niet uit!
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Het eerste Esbeekse
pakhuis van 1921

N
90

adat op 17 augustus 1896 de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond opgericht was liet bisschop Van de Ven een schrijven
circuleren waarin hij de geestelijke leiders opriep in hun parochies
eigen boerenorganisaties op te richten. Pastoor Jurgens liet er geen gras over
groeien en reeds op 1 november werd de afdeling Esbeek tot stand gebracht.
Na enkele jaren sloot men zich aan bij Kring Veldhoven, die als aankoopcommissie fungeerde. Een bescheiden eerste bestelling bestond uit kaïniet, Thomas slakkemeel en raapkoek. Kunstmest werd immers nog slechts
door enkele vooruitstrevenden gebruikt. De meeste boeren ploegden voort
zoals hun vaderen dat hadden gedaan. Zij reden nog steeds naar hun heibodems om vlaggen en strauwsel voor hun potstal te halen. De benoeming
van meester Lauwers in 1913, die kort daarna ook een landbouwakte behaalde, bracht de Boerenbond in een enorme stroomversnelling. Voorlopig
waren de Esbeekse boeren echter nog afhankelijk van het C.A.V. filiaal in
Hilvarenbeek.
Vanuit de inmiddels opgerichte Leerlingenbond, een actieve organisatie
voor jonge Esbeekse boeren, kwam reeds op de ledenvergadering van 4 januari 1920 de vraag naar voren of er in Esbeek een ‘coöperatieve maalderij’
opgericht kon worden. Deze vraag van H. Teunissen vond veel bijval. Men
zou even wachten tot de geplande centrale gereed was zodat men meteen
met elektriciteit kon malen. Frans de Laat was wel genegen om een stukje
grond af te staan om er een pakhuis op te bouwen. Jan van Raak wilde ook
een stuk van zijn tuin verkopen. Op 10 november 1920 besloot men daar
het pakhuis te bouwen. Jan van Dommelen wist, op het bouwperceel de
Nieuw Erf geheten, de eerste kar zand te storten.
In april 1921 werd het nieuwe pakhuis geopend. Uit het eerste jaarverslag
blijkt dat er het eerste jaar 350 ton werd omgezet, ter waarde van f 52.000,-.
Op de vergadering van 17 juli 1921 besloot men bij het pakhuis een
maalderij in te richten. Het maalloon zou 70 cent per 100 kilo bedragen.
De pastoor wist er nog aan toe te voegen dat men den goeden geest niet mocht
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verliezen! Ondertussen was er in Esbeek op het Hoogeind de Proefboerderij
van de NCB ‘Unitas’ opgericht.
Deze naam was overgenomen van het reeds gesloten boterfabriekje. Tussen
alle bedrijvigheden door wisten de leden van de inmiddels gewijzigde
Rooms Katholieke Jonge Boerenstand gezamenlijk nog in oktober 1932 de
tuin van de pastoor te knippen. Voor retraite was weinig belangstelling; voor
een feestavond als afwisseling op de drukke werkzaamheden op de boerderij des te meer.
Het pakhuis bracht ook veel werk met zich mee. De totaalomzet in de eerste 25 jaar bedroeg 32.460 ton, een slordige 1 miljoen 800 duizend gulden uitmakende. In 1934 werd aan de andere kant van de straat een grote
kunstmestsilo gebouwd. A. Rosch was de laagste inschrijver met f 1600,-.
De omzet steeg van jaar tot jaar en zaakvoerder Lambrechts kreeg voortaan een vast weekloon van maar liefst f 17,50. De knechten Van Raak en
Van de Wouw kregen zelfs 30 cent per uur! Naast malen begon men in
1932 ook met mengvoeders: het eigen graan werd gemengd met eiwitrijke voeders. Er werden ook vragen gesteld over de te verkopen artikelen:
“Hoever mag men gaan met de verkoop van spullen op het pakhuis, zoals
bijvoorbeeld rieken? We mogen anderen hun kostwinning niet ontnemen”.
De voorzitter antwoordde: “Wat een boer nodig heeft op zijn bedrijf mag
gerust verkocht worden”.
Nadat het pakhuis te klein was geworden werd op 4 juni 1958 het nieuwe
pakhuis door Joris Schouten feestelijk geopend: “Een schoon gebouw met
een prachtige inventaris”. Het karakteristieke oude pand werd door firma
Broeckx begin jaren ’70 gesloopt en het verdwijnen van Esbeekse agrarische
relicten zou een hoge vlucht gaan nemen!
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Het eerste Esbeekse pakhuis werd begin jaren ’70 gesloopt
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Willem en Toon Reijrink bekijken met Mark Moeskops de digitale constructie
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Nico en Peter van Gisbergen zorgen voor een degelijke bekisting
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Keiweg door Esbeek
gerealiseerd in 1889

N

94

adat de Beekse raad op 9 februari 1878 akkoord ging met de aanleg
van klinkerbestrating in een gedeelte van de kom probeerde het
Esbeekse raadslid Martinus Souwen te komen tot een kunstweg van
Esbeek naar Hilvarenbeek. Met algemene stemmen werd dit voorstel verworpen vanwege de hoge kosten. Wel werd besloten om de grote openbare
zandwegen in behoorlijke toestand te brengen. Dat deed men trouwens al
sinds mensenheugenis. Op 28 augustus 1749 werd zowat heel Esbeek gemobiliseerd om de Miertsen Dijck uyt te schieten den sloot aan weerskanten
van den dijck aff te steeken. De regenten zagen er op toe dat elk persoon ter
lenckte van thien treden sal hebben te werken en al die aarde te midden op
den dijck te schieten. In februari 1750 werd die baan naar Lage Mierde aan
beide kanten bepoot met berken.
De roep om een kunstweg richting Beek kwam vanaf 1880 ook vanuit Reusel en De Mierden. Tegelijkertijd waren er plannen om een harde

De eerste keiweg door Esbeek werd aangelegd in 1889
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verbinding tussen Postel en Reusel aan te leggen, hetgeen goed in samenwerking zou kunnen geschieden. Toen Norbert van Dijk, burgemeester
van Diessen, hier lucht van kreeg stelde hij voor om de weg Postel-ReuselTilburg via Hulsel-Netersel-Westelbeers-Diessen aan te leggen. Doch dit
voorstel werd alom genoemd: ‘te zot voor woorden’.
Na enig touwtrekken werden de plannen voor aanleg van de kunstweg van
Reusel naar Hilvarenbeek in 1884 in de ijskast geplaatst. Toen de eerste
fraters op 10 september 1884 Reusel bereikten en er hun intrek namen getuigden zij van de slechte verbinding Tilburg-Reusel: nauwelijks had het
paard eenige stappen gedaan, of het schokken nam een aanvang en de reizigers liepen gevaar van in de hei zeeziek te worden. “Waren wij”, zoo sprak een
hunner, “als melk uit Tilburg vertrokken, wij zouden als boter in Reuzel zijn
aangekomen”.
Vanaf 1888 stond de keiweg weer prominent op de agenda van de verschillende gemeenten. Raadslid Kuypers vond dat het in strijd was met de belangen van de gemeente Beek om een keiweg aan te leggen midden in de
heide!
Even wilde men de weg bij Lage Mierde rechtdoor laten lopen, maar dat
stuitte op hevig protest in Hooge Mierde. Dit dorp zou dan helemaal geïsoleerd komen liggen. In Hilvarenbeek was ook protest onder de bevolking: liever zag men de keiweg door de Koestraat via het Spaaneind naar
Esbeek lopen. Maar men koos toch voor de Gelderstraat, want dat was 300
meter korter. De gemeente zelf draaide op voor de kosten op haar grondgebied. Om de weg gefinancierd te krijgen werden stukken heide uit Esbeek
verkocht.
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Pastoor Jurgens uit Esbeek, hij verkoos de steenweg via Dun hetgeen de
bewoners echter niet zagen zitten, had ook een behoorlijke stem in het
kapittel. Hij zette vaart achter de plannen en wist via goede vrienden bij
Gedeputeerde Staten flink te lobbyen. Toen hij hoofdingenieur W. Bake
na een rondrit thuis op de pastorie ‘een extra-fijn diner’ had voorgeschoteld ging hij overstag: uwe klachten zijn meer dan gegrond, laat het requesten
regenen! Kort daarna seinde Ossenaar D. van de Steen, lid Gedeputeerde
Staten, naar Esbeek: Proficiat, weg aangenomen, 75 percent vergoed. In
maart 1889 begon men met het leggen van de weg en in september 1890
was hij voltooid. Dat de keiweg niet de Oude Baan volgde maar langs de
kerk van Jurgens gelegd werd moge duidelijk zijn. Ook in Beek week men
een stukje van die Oude Baan af. Vanaf de Esbeekse- of Akkermolen werd
hij recht door de akkers gelegd. Eind jaren ’50 werden de graniet keyen 4e
soort vervangen door de latere betonplaten.
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Ruzie op Mannengasthuis
door Esbekenaar in 1691

C
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laes Hendrik Damen was geboren aan de Mostaard, op de boerderij van zijn vader Hendrik Willem Damen juist ten noorden van het
latere de Schuttershof. Daar zijn broer Adriaen thuis de boerderij
had overgenomen werd hij boerenknecht op het Mannengasthuis of Van
Spreeuwelgasthuis. Soms werd het ook wel Hanullehuis genoemd. Het was
gesticht ten behoeve van oudere mannen die Van Dun of Van Spreeuwel
heetten; de stichter uit 1452 was dan ook Jan Dierck van Spreeuwel. In zijn
testament had hij laten opnemen dat het op zijn kosten te bouwen ‘gasthuis’
of ‘hospitaal’ bestemd was voor: agt ofte negen arme mannen oudt synde vijf
en dartig jaren van wettigen bedde, hunnen sinnen machtig. Hij had het op
zijn eigen grond laten bouwen omtrent de wintmolen op den Esbeekschenweg.
Hij werd begraven achter in de Beekse kerk vlak bij de huidige toren, die
slechts vier jaar eerder nieuw gebouwd was, na de fatale brand van 1448.
Zijn weduwe Elisabeth liet zich ook niet onbetuigd en stichtte in 1461 een
altaar in de Beekse kerk: het St. Georgiusbenificie. De bewoners van het
gasthuis waren verplicht elke dag dit altaar en het graf van Jan te bezoeken,
alwaar zij respectievelijk een Ave Maria en een Pater Noster moesten bidden
voor de zielenheil van deze rijke weldoeners. Bovendien moesten zij altijd in
het grijs gekleed gaan.
Onze Claes Damen uit Esbeek werkte op de hoeve. Hij moest zorgen dat
er voldoende brandstof was. Er waren minimaal twee koeien om te melken en hij had de beschikking over twee paarden om de gronden rondom
de hoeve te bewerken; die lagen vooral ten westen van kasteel Groenendaal
in het Laag Spul. In 1569 werd het gasthuis vanuit het Bisdom gevisiteerd:
gecontroleerd of alles wel goed verliep! Het was immers niet altijd vrede
op het gasthuis. In mei 1691 had onze Esbeekse knecht Claes hevige ruzie
met Willemijn, een vrouw uit het gasthuis. Zij verweet hem bij Hendrik
Staphoek een biestock gestolen te hebben en die bij hem thuis verstopt in de
haenbalcke. Ook zou hij bij Peter Sebregts, een andere boer waar hij eerst
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knecht was, enig tin gestolen hebben en in een zak met koren verstopt hebben. Maar Willemijn werd ook verweten een dieffegge te zijn.

Het Mannengasthuis of Hanullehuis werd omstreeks 1967 gesloopt

Op de avond van 28 oktober 1690 was Willemijn al eerder in de problemen
gekomen. Omstreeks 5 uur had de knecht bij Willemijn met een stock op
haren arm geslaen in sodaniger voege dat den selven stock door gemelten slach
in stucken brack.
Een jaar eerder moesten twee jeugdige knapen getuigenis afleggen van hetgeen ze gezien hadden van een ander gevecht. Op 29 oktober 1690 waren
Willem de Brouder en Jenneke van Spreeuwel op het gasthuis een groot
aantal eenden aan het drijven en van elkaar aan het scheiden. Het ging niet
van ganser harte en het wilde blijkbaar niet erg vlotten, want Willem had
Jenneken met een laaye roey geslagen en met eenen voedt geschopt onder deselve
Jenneken haer fondament!
Eind jaren ’60 is de middeleeuwse boerderij helaas afgebroken en in feite
verplaatst naar de Esbeekseweg waar familie Van Oort nog steeds boert op
de pachthoeve van de nog immer bestaande Jan van Spreeuwel Stichting.
Een tweede blunder werd gemaakt in 1998 toen het doodlopende straatje Laag Spul in verband met verwarring een andere naam moest krijgen. De beste oplossing was natuurlijk de originele oorspronkelijke naam:
Koekovensstraatje. Helaas werd, tegen beter weten in van Werkgroep
Heemkunde Esbeek, gekozen voor ‘Gasthuisstraatje’, zodat de originele
plaats van het manhuys voor nu en de toekomst totaal verloren ging.
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Jachtpartij met dodelijke
afloop in Esbeek in 1966

E
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sbekenaar Jan van de Borne, samen met Toon de Kort was hij aan
het drijven tijdens een jachtpartij in Esbeek, kan het slachtoffer zich
na al die jaren nog goed voor de geest halen. Thuis bewaart hij nog
enkele vergeelde krantenberichten uit 1966 die verhalen over het dodelijk
jachtongeluk.
Het berichtje sprak van ‘Een jachtcombinatie van landbouwers met enkele
gasten’. De Esbeekse boeren waren: Willeke Abrahams, Sjefke Hamers en
Kees de Kort. De gasten waren de Tilburgse landbouwer A. Wilborts en de
heer Van Hoogeveen die in de Hilvarenbeekse Holstraat het textielfabriekje
‘Subliem’ runde. Deze laatste Tilburger hield regelmatig een patrijzenjacht
in Esbeek. De vijf jagers met hun twee drijvers liepen gemoedelijk na hun
partijtje jacht via de zandweg van Diessen naar Esbeek toen juist na het
passeren van de Luijensvoirtsebrug, de 52 jarige Van Hoogeveen zeer zwaar
gewond aan de linkerslaap van zijn hoofd plotseling neerviel. De nog jonge
Jan van de Borne rende als een haas naar de dichtstbijzijnde boerderij. Dat
was die van Jan Smolders in de Groenstraat, alwaar ijlings de ziekenwagen gebeld werd. Met een stapeltje handdoeken snelde Jan weer terug naar
de hevig bloedende jager. Zwaargewond en geheel buiten kennis werd het
slachtoffer de ambulance in gedragen. Twee dagen later zou hij in het ziekenhuis in Tilburg aan zijn verwondingen bezwijken.
De foto toont de reconstructie van het gebeuren enkele dagen na het ongeluk. Vierde van links zien we een lid van de Rijkspolitie die de plaats
innam van het slachtoffer. Juist daarvoor liep Willeke Abrahams die op een
andere foto ook liet zien hoe Van Hoogeveen neerstortte. Aanwezig waren
ook twee officieren van justitie van Breda, mr. Grasso en mr. Thijssen, die
tevens de ‘corpora delicti’ wilden zien: een zevental jachtgeweren, een kapot
jagershoedje en een lege huls van een Rothweiler jachtpatroon.
Voorop zien we de Tilburger Wilborts die slechts op vijf meter afstand het
fatale schot gelost zou hebben. Hem werd ten laste gelegd dat hij op hoogst
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Reconstructie van het schietgebeuren bij de Luyensvoirt in 1966

roekeloze wijze zijn geladen geweer vanaf de rechter schouder had overgezwaaid naar de linker schouder en dat daarbij het schot was gevallen.
99

Volgens de getuigen, op 8 oktober 1967 zaten de jagers K. de K. en W. A.
en de drijver J. van de B. in de getuigenbankjes, hadden de jagers ongeladen geweren omdat de jacht ten einde was. Verdachte A.W.: “Ik heb één
schot gehoord en daarna mijn geweer van de schrik langs de kant van de
weg gegooid. Ik weet niet wie geschoten heeft”. De getuigen hadden allen
een schot gehoord en een van hen had eveneens gezien dat de verdachte het
geweer op zijn knie had opengebroken en hij had er een lege huls uit zien
komen. In de verwarring na het schot, terwijl Jan van de Borne een ziekenauto aan het waarschuwen was, had de Esbekenaar die huls opgeraapt.
De officier van Justitie kwam tot de conclusie dat er geen opzet in het spel
was geweest en dat W. geschoten had. Hij eiste f 300,- boete. Het belang
van de zaak lag ook niet zozeer in de strafrechtelijke sfeer; wel zou schadevergoeding bij de nabestaanden aan de orde kunnen komen. De rechtbank
bepaalde de uitspraak op 21 oktober. Op 22 oktober 1967 kopte een klein
krantenberichtje: “Vrijspraak in zaak dodelijk jachtongeluk”. Tweede van
rechts op de foto zien we Jan van de Borne, die dacht dat de hoeveelheid
knopen, riemen en gespen aan de jagersjassen debet geweest waren aan het
ongeluk. Ook zien we nog een leuning van de oude Luijensvoirtsebrug.
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De eerste Esbeekse
openbare school uit 1844

100

Een groep misdienaars passeert de oude openbare school in Esbeek

O

p 8 november 1843 kwam de Beekse gemeenteraad bijeen om te
vergaderen over het bouwen van twee nieuwe scholen: een op de
Biest en een in Esbeek. Die op de Biest, net als die in Esbeek op
exact 26 minuten gaans van het marktveld gebouwd, staat er nog steeds.
Het Esbeekse schooltje, gebouwd door aannemer Frans van de Ven uit
Hilvarenbeek, werd eind jaren ’50 gesloopt. Het markante gebouw bestond
uit een klaslokaal en een onderwijzerswoning die in 1844 werd betrokken
door Peter van Haaren uit Oirschot. Deze 26 jarige leerkracht was gehuwd
met Catharina van Bekhoven. Tot 1882 bleef de situatie van het gebouw
ongewijzigd. In die oude school woonden achtereenvolgens: Peter van
Haaren, Cornelis Naaykens, Jan Gerrits en Hendrikus de Bruin.
Nadat in dat jaar achter de bestaande een nieuwe school gebouwd werd,
werd het leslokaal van de oude school bij het woongedeelte getrokken. In
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die tijd werd de school bevolkt door circa 40 kinderen: de jongens en enkele meisjes. De meeste meisjes bezochten de school van de zusters in Beek.
Dat veel van die meisjes onderweg ‘haagschool’ hielden stond de kersverse
Esbeekse pastoor niet aan. Ze bleven vaak onderweg spelen zonder daadwerkelijk de Beekse school te bezoeken. Jurgens bewerkstelligde dat de
meisjes voortaan in Esbeek naar school gingen, zodat het aantal schoolgaande kinderen boven de 50 kwam te liggen. Het gevolg was dat op 1 januari 1890 de bestaande school in twee lokalen werd verdeeld en er een
hulponderwijzer werd aangesteld.
De pastoor nam nu allerlei maatregelen om de kinderen in de school te
houden:
- namen van de ‘schoolgaande kinderen’ werden in de kerk afgelezen;
- hij bezocht dagelijks de school;
- hij gaf kleine beloningen: moppen, pepermuntjes en hakdollen.
De oudere Esbekenaren die niet of nauwelijks konden lezen paaide hij de
avondschool in de winter te bezoeken met het tracteren op sigaren en een
glas bier! In 1890 had Jurgens de hulponderwijzer Frits Odijk nog een buitengewoon braaf en degelijk man genoemd. Over het hoofd van de school liet
hij zich heel anders uit.
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De Bruin had zich aanvankelijk positief opgesteld. Op tweede kerstdag
1884 stond hij aan het hoofd van de commissie die alle Esbekenaren had
uitgenodigd in de herberg van weduwe G. Smolders om een nieuwe parochie te stichten. In april 1888 had hij Jurgens nog gratis kosthuis aangeboden. De nieuwkomer wilde echter de twee voorkamers, de kelder en de
opkamer van het schoolhuis huren.
De bemoeienis van de pastoor in de school vond De Bruin steeds lastiger
worden. In 1900 escaleerde de zaak toen het hoofd van de school niet als
kerkmeester werd herbenoemd. De viering van de kermis was een van de
struikelblokken. Toen de pastoor met de processie naar Kevelaer was, had
De Bruin tot ’s nachts drie uur op Beek kermis gedanst. Hij had zelfs twee
nichtjes van de pastoor, die in Esbeek logeerden, daar mee naar toegenomen. Bovendien nam hij in de kerk geregeld een oneerbiedige houding aan
en op aswoensdag had hij demonstratief geen askruisje gehaald.
Ook zijn anti-margarine teksten op het schoolbord zette kwaad bloed.
Hendrikus de Bruin was hoofd der school geweest van 1878-1912. Na hem
woonden nog de volgende personen in het schoolhuis: Sanders (koster),
Eysbouts en Soetens. De laatste bewoner was Jacq Rosch.
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Piet Smolders was jongste
lid Tuldania in 1946
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p 5 april 1934 werd Piet Smolders geboren in het meest noordelijke gedeelte van de Zes Woningen. In die tijd werd er in Esbeek
al wel gevoetbald, maar dan wel op het te drassige veld aan de
Esbeekseweg naast de steenoven. Enkele Esbekenaren voetbalden hier voor
de Beekse club Volharding. Na de wedstrijden kon dan de Esbeekse jeugd
even aan de slag. Maar men wilde meer!
Op de oprichtingsvergadering van 5 maart 1946 waren, behalve Jan
Cuypers en Jan Wezenberg, ook enkele heren van De Utrecht aanwezig,
zoals Braat en Maillé. Daarom werd ook de ‘paardenwei’ ter beschikking
gesteld. Deze Geert Maillé, opzichter van 1936-1969 op De Utrecht, had
vooraf besprekingen gevoerd met Jan de Bruin uit Dun. Meester Soetens
was ook bij de oprichtingsvergadering in het parochiehuis en zei tot Geert
Maillé: “Je kunt niet in het bestuur komen van de nieuwe club omdat
je niet Rooms-Katholiek bent. Je mag wel in het elftalcommissie zitting
nemen”. Hij had nota bene behalve voor de goalpalen ook nog voor de vlaggenmasten gezorgd! Juist een maand voordat Piet Smolders de gerechtigde
leeftijd van 12 jaar bereikt had om lid te mogen worden werd Tuldania opgericht. Piet mocht zich toch opgeven bij meester Sanders, die ook de eerste
secretaris zou worden. Men voetbalde immers toch maar alleen onder elkaar want er waren nog geen wedstrijden.
Bijna elke avond werd er op het ‘nieuwe veld’ geoefend. Men speelde vooral
‘goaltje verdedigen’, met onder andere Geert Gielis en Mart Buylinckx. Bij
het gezin van Kiske Smolders voetbalden de vier broers Geert, Jan, Sjef en
Piet dan ook mee. Later hebben die vier broers overigens samen nog in het
eerste elftal gespeeld. De grasmat was gewoon weiland. Aanvankelijk waren
het twee percelen geweest met in het midden prikkeldraad. In het midden
kon men nog lang die verhoging (rug) waarnemen. Het veld werd officieel
geopend op 8 september 1946.
Nadat Piet Smolders de jeugdelftallen had doorlopen speelde hij een jaar in
het tweede. Daarna speelde hij 15 tot 20 jaar in het eerste elftal. Begonnen
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als linksbuiten schoof hij door naar linkshalf, waarna hij altijd op de ‘libero-plaats’ is blijven staan.
Hij was zowel links- als rechtsbenig en zijn specialiteit was de hoge ballen,
die bijna alle ‘op zijn hoofd vielen’. Hij was ook vele jaren aanvoerder. De
strafschoppen werden altijd door Piet genomen. Hij miste overigens maar
één keer toen hij hem twee keer moest nemen. Als linksbuiten scoorde Piet
eens vijf keer in een thuiswedstrijd. De beste keeper was volgens Piet de politieagent Jan van de Brugge.
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Piet Smolders (rechts) speelde bijna 20 jaar in het eerste van Tuldania

De heftigste wedstrijd die hij ooit gespeeld heeft was de beslissingswedstrijd
tussen R.K.S.S.S. en Tuldania op het terrein van Ons Vios in Tilburg voor
promotie naar de Eerste Klasse Brabantse Bond. Twee spelers werden uit
het veld gestuurd en de politie moest er nog aan te pas komen. We wonnen
met 3-0!
Na zijn vertrek uit het eerste was hij nog een jaar vaste reserve. Toen hij
moest invallen kreeg hij zijn eerste waarschuwing: hij was te vroeg in het
veld gekomen! In 1982, bij het 50 jarig bestaan van Hilvaria, heeft Piet
nog meegespeeld in een elftal van de omliggende dorpen tegen de OudInternationals, waaronder onder andere Abe Lenstra.
Met plezier kijkt Piet terug op zijn voetballoopbaan bij Tuldania, waarvan
hij overigens ook nog eens acht jaar secretaris was. De naam Tuldania komt
overigens niet van Tuldanus, maar is de samenvoeging van Tulden en de
uitgang van een andere club: Hilvaria!
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In 1891 kreeg Esbeek toch
zijn brandspuithuisje

O
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ngeveer op de plaats waar nu de mooie Wilhelmina-linde staat,
waar ook een tijd de telefooncel gestaan heeft, stond vanaf eind
negentiende eeuw een markant Esbeeks gebouwtje. Het had evenwel veel voeten in de aarde gehad voordat de Tilburgse architect Abeelen
een tekening voor het eenvoudig stenen gebouwtje mocht maken. Pastoor
Jurgens zou de tekening ook zelf goedkeuren voordat de eerste steen gelegd
werd: een heus brandspuithuisje met wachtlokaal. Ook had Jurgens gepland dat in dat huisje het ‘Gebooi’ (het nieuws van de gemeente) afgelezen
zou kunnen worden. Het was hem immers een doorn in het oog geworden
dat veel Esbeekse mannen in Beek naar de laatste mis gingen om de geboden te horen om daarna in de herbergen te blijven hangen. Tot groot ongenoegen van de Esbeekse pastoor kwam er dan hier bijna niemand meer in
de kerk! Terwijl sinds 1893 een aantal keren de geboden in Esbeek werden

Het brandspuithuisje werd gebouwd naast bakkerij Van Raak in 1891
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aangeplakt, werd in deze kwestie de pastoor door de Beekse burgemeester een ‘stoker’ genoemd. Gedeputeerde Staten tikte daarna burgemeester
Verlinden behoorlijk op de vingers en deelde mee om ‘de Esbeekse pastoor
maar beter te vriend te houden’!
De eerste brand die Jurgens in Esbeek meemaakte was die in augustus 1889
in de Groenstraat. De boerderijen van Toon Fiers en Piet de Bruin gingen
geheel in vlammen op. Jurgens zag dat de Beekse brandspuit niet veel meer
kon doen dan ‘nablussen’ en vol vuur riep hij uit: “Als het ijzer heet is moet
men het smeden”. Alle inwoners van Esbeek die konden schrijven liet hij
een rekwest, gericht aan de gemeenteraad, ondertekenen. Het antwoord uit
Beek was kort en bondig: “Dan kunnen alle uithoeken wel om een brandspuit komen”. Via welingelichte bronnen hoorde Jurgens dat G. S. de druk
kon opvoeren in verband met de mogelijke goedkeuring van de begroting.
Toen op de Beekse begroting van 1890 weer geen geld voor de brandspuit
stond vermeld, vroeg G. S. waarom dat niet gebeurd was. Het antwoord
uit Beek was: “We hebben geen geld”. G. S. antwoordde: zou het niet billijk zijn, de gelden in Esbeek gehaald, ook in Esbeek terug te brengen! Op die
begroting prijkte immers een som geld afkomstig van de verkoop van een
stuk heide uit Esbeek aan notaris Huysmans.
Prompt werd tot veel genoegen van de pastoor de Beekse begroting afgekeurd! Men zat te springen op goedkeuring, want de aannemer van de
nieuwe keiweg Hilvarenbeek-Reusel moest geld hebben. Daar de Beekse
raad geen uitweg meer zag besloot ze de brandspuit te gaan goedkeuren.
Maar ze zouden die Esbeekse pastoor wel krijgen: tegen de muur van de
school zou men een afdakje gaan bouwen.
Toen de burgemeester met zijn secretaris op zekere dag de definitieve plaats
kwam bespreken had Jurgens zijn antwoord meteen dreigend al klaar:
Heren, indien tegenover de kerk geen net gebouwtje, volgens mijn zin, geplaatst
wordt, dan vraag ik tien brandputten aan Gedeputeerde Staten. Wij hebben
hier geen water en men moet ook water hebben om te spuiten.
De heren uit Beek schrokken zo erg dat zij meteen overstag gingen en de
pastoor beloofden een brandspuithuisje te zullen bouwen, geheel naar zijn
zin! Hij moest dan wel beloven om de eerste jaren niet meer om brandputten te zullen vragen. Dat de twee boerderijen achter ‘den Bok’ in 1891
afbrandden, vond de kersverse eigenaar Huysmans niet erg. Begin 1900
brandde het huisje in de Baan, naast herberg Schilders, af: jammer! Toen
twee Tulderse boerderijen eind 1900 geheel aan de vlammen ten prooi vielen, noteerde Jurgens in zijn dagboek: Goddank! Blijkbaar gaf hij met de
brandspuit niet thuis.
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Het postkantoor van 1921
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uim honderd jaar geleden was het nog slecht gesteld met de bestelling der brieven. Begrijpelijk, alles werd te voet afgeleverd. Gradje
Smolders, die sinds 1904 op een huurboerderijtje van notaris
Huysmans aan de Kleine Lange Gracht woonde en op een van zijn landgoederen (Annanina’s Rust) werkte kwam eens ’s avonds moegewerkt thuis.
Thuis vond hij een kaartje van de post met de vraag ‘of hij vanavond nog
even langs wilde komen om iets te bespreken’. Postbode Van Opstal was
woest dat hij voor dit onnozele berichtje helemaal te voet naar Esbeek had
moeten lopen. Moeder Smolders had de oplossing: “Gooi heel dieje post
toch in de sloot, die mist toch niemand”. “Welja”, riep de postbode vertwijfeld uit, “nou tasten jullie mijn kostwinning ook nog aan”.
Toen pastoor Jurgens in Esbeek arriveerde vond hij ook dat het postwezen
maar slecht geregeld was. Slechts een keer per dag werden hier de brieven
afgegeven, waarna de besteller ook direct mocht vertrekken. In de zomer
van 1889 had de pastoor hooglopende ruzie met de Beekse postbesteller
Bekkers. Het zinde hem al niet dat hij ‘in de Oost geweest was’, zijn vrouw
daar had achtergelaten en nu met een jonge deerne zat te wonen.
Op een dag zat de postbode met een aantal brieven als het ware te kaarten.
In een van die brieven zat echter geld ter waarde van liefst f 10.000,-, nodig
voor de bouw van de kerk. Toen de pastoor aan hem vroeg de waardevolle brief te willen overhandigen stopte hij hem in zijn tas met de woorden:
“Haal hem er nu maar uit”. Nadat hij helemaal beschonken was gooide hij
de brief laat in de middag in de sloot. Gelukkig bracht een eerlijke vindster de brief bij de pastoor, die voor de postmeester uit Beek ook geen goed
woord over had. De boosdoener kreeg uiteindelijk, na een lang gevecht met
inspecteur Nagel, ontslag en werd vervangen door Blankers.
In 1890 probeerde Jurgens met de pastoor van Reusel een ‘postwagen’ te
krijgen op het traject Reusel-Esbeek-Hilvarenbeek-Tilburg. Doch prompt
kwam er een afkeuring door genoemde inspecteur Nagel: Genoegzaam
voorzien in het postwezen. In 1894 deed Jurgens wederom een poging een
postwagen in te stellen. Nu reageerde Nagel: ’t getal van brieven is zóó gering dat de te maken groote kosten in de verste verte niet waardig is.
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Ad Lauwers maakte in 1989 een aquarel van het Esbeekse postkantoor

In 1907 kwam de eerste tram Esbeek binnenrijden. Een ideale manier
om ook de postzakken mee te nemen. Er werden op den duur zelfs speciale postwagons aangekoppeld voor het vervoer van brieven en pakketten. Aanvankelijk was er een postkantoortje ingericht in het huidige pand
Oude Trambaan nummer 10. Daar woonde Maria Catharina van Raak,
alias Trien Wiel. Zij bediende ook de telefooncentrale: zorg dragen voor
de doorverbindingen! Vanaf 1904 tot 1923 was zij ook onderwijzeres ‘in de
nuttige handwerken’ in Esbeek geweest.
De meeste post die in Esbeek afgeleverd werd was uiteraard bestemd voor
het kantoor van De Utrecht. Hoewel het landgoed enorm geijverd had om
de tramlijn rechtdoor te laten lopen, was dat niet gelukt. Men besloot in
overleg een nieuw postkantoor te gaan bouwen. Men vond Adrianus van
Rijswijk, die al penningmeester was van de steenfabriek die even in handen
van De Utrecht was, een ideaal persoon. Adrianus van Rijswijk boerde aan
de Mostaard (later Van Doormaal) en had pal aan de Esbeekseweg een geschikt perceel liggen. De combinatie woonhuis/postkantoor (nummer 35
en 37) was getekend door architect Tooten en de stijl en kleuren van deuren en vensters (groen-rood-wit) kwamen recht uit Landgoed De Utrecht.
Toen Adrianus op 22 november 1955 was overleden, nam zoon Jo het postwezen over. In het pand kon men allerlei postzaken regelen; er was ook een
speciale telefooncel ingebouwd. In 1969 werd het kantoor gesloten waarna
Jan van Helvoirt het pand in 1973 kocht.
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De Esbeekse handboog
van 1878 hield stand

O
108

p de plaats waar nu Jan van de Borne woont werd op 15 mei 1878,
in de toenmalige herberg van weduwe Smolders, de handboogschutterij ‘Oefening en Uitspanning’ opgericht. De nieuwbakken
pastoor van Esbeek getuigde in 1889: deze doel ging naar de prijsverschieting
van andere omliggende: niet zelden gebeurde het dat men laat in den avond,
soms den volgenden morgen dronken van prijsverschietingen thuis kwam.
Dikwijls kwamen ook meisjes onder eenen of anderen titel op den doel. Nadat
Jurgens hen vermanend had toegesproken werd hij zelfs in 1894 beschermheer en las ‘zijn nieuwe reglement’ onder het genot van een geschonken ton
bier voor; de boog kon immers niet altijd gespannen staan!
Nadat Cornelis van Raak tegenover de kerk onder andere een nieuwe herberg gebouwd had wilde hij daar ook een ‘doel’ inrichten. Ook hij zou na
‘twee jaar goed gedrag’ kunnen rekenen op de bescherming van de pastoor.
Als naam werd Landbouwers Eendracht gekozen. Toen Van Raak vernam
dat de handboog van weduwe Smolders niet meer naar andere dorpen zou
gaan schieten zag hij en zijn makkers de kans schoon: hoe meer men zou
uitgaan, hoe meer leden men zou krijgen! Doch volgens de pastoor begon
die nieuwe vereniging zijn doel voorbij te schieten: men hield vergadering
op vergadering, aan drinken geen gebrek. Soms hield men zondags half beschonken zingende optocht. Verschillende meisjes werden toegelaten: een vrouw
dronk op een zondag na de laatste H. Mis veertien bittere borrels.
De maat was vol en Jurgens begon verbitterd met een plaatselijke boycot:
haal je handboog op, koop geen brood meer en kom daar niet meer in de
herberg! Cornelis ging hulp inroepen bij zijn broer Jacobus, die hoofdman
was van het Esbeekse/Beekse Biegilde. Jurgens had reeds lang geëist dat dit
Ambrosiusgilde haar akker moest verkopen, maar dit gilde was nog steeds
niet ontbonden. Samen zou men een gigantische ‘teerdag’ op touw zetten
om Jurgens tot razernij te brengen. Doch de uitbundige feestpartij wist de
pastoor te verijdelen, Van Raak moest in het stof bijten en het gevecht werd
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snel beslist: ik meende in de gegeven omstandigheden eens te moeten laten
zien, dat niet zij, maar ik thans de baas was.
Tot 1888 was er overigens reeds zeer lang een gilde in Esbeek actief geweest: het Nicolaasgilde met zeer veel leden en zetel en akker in Esbeek. De
Deken van Beek had reeds lang vergeefs geprobeerd om dat gilde te ontbinden. Nu zag hij zijn kans schoon: de Esbeekse kerk mocht gebouwd worden
als dit gilde zou stoppen. Warempel de oudste Esbeekse vereniging! Jurgens
wist het wel: op de teerdagen kwamen circa 80 personen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes bij elkaar. Er werd gegeten en gedronken, gedanst en
gesprongen tot laat in den avond. In 1888 werd haar akker verkocht.
Rond 1900 ging de herberg van weduwe Smolders over in handen van
Coob de Kort die Oefening en Uitspanning een warm hard toedroeg.
Achter in de tuin hadden de leden, Martinus Hagen was de eerste voorzitter, twee schietbanen van 26 meter lengte aangelegd, gescheiden door
liguster hagen. Aan het begin en eind stond een afdakje van vier bij twee
meter. Het blazoen werd bevestigd op een vastgevlochten mat van stro op
een planken schot.
Toen die herberg in 1925 werd opgeheven moest men een nieuw onderkomen zoeken. Men kwam terecht bij Doruske Smolders (Schuttershof), waar
reeds handboog ‘De Vriendschap’ actief was. Men kwam tot een fusie en de
naam werd ‘Oefening en Uitspanning 1878’. Helaas gingen tijdens de oorlog de archieven van deze oude en erg actieve Esbeekse vereniging verloren.
Frans Schellekens had de paperassen onder het stro verborgen; doch ze werden gevonden door de muizen die alles oppeuzelden. En dat schiet voor een
heemkundige niet op! Gelukkig was er altijd nog Piet Smolders.

109

Oefening en Uitspanning poseert in de tuin van Trees en Piet Smolders
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Winkel/herberg achter linde
op ‘t Spaaneind in 1683

O
110

p het Esbeekse Spaaneind staat een prachtige oude linde. Pal
daar achter stond reeds eeuwenlang eerder de hofstede Hof ten
Eynde. Een plaatsbepaling uit de veertiende eeuw luidde: neven
den Eyndschen Dijck. En dat is de middeleeuwse aarden wal die er fragmentarisch, gedeeltelijk op de camping, nog steeds ligt. De eerste vermelding dateert van 1390. Toen trouwde Yda Henrics van der Spaendonck met
Esbekenaar Heynric Jans van Arendonck. Yda verwierf hoeve de Clapstert en
Heyn bezat bovengenoemde Hof ten Eynde. Deze bewoner ‘achter de linde’
werd tweemaal wegens een delict veroordeeld. In 1399 kreeg hij een boete
van een gulden vanwege van enen waterlaet. In 1419 betaalde hij ‘slechts’
tien gulden omdat er twijfel bestond over de overtreding. De Esbekenaar
kwam vanuit Beek met een paard in Oisterwijk aan. Het paard was niet zijn

Ets van Schotel van de linde waar de winkel/herberg achter stond
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eigendom, maar hij had het genomen bi sinen huys, dair voir dat hi van dieften gevangen wiert. Diefstal was in die tijd de zwaarste overtreding!
De hoeve was in de Middeleeuwen ook uitvalsbasis voor grote jachtpartijen op de immense aanliggende heide. In 1396 moest hertogin Johanna van
Brabant er zelfs aan te pas komen om middels een oorkonde te bemiddelen:
het jachtgezelschap moest een dag vrije kost gegeven worden. Of anders gezegd: de deken en kapittel moesten gastvrij ontvangen worden tijdens de
valkenjacht met hoiren perden, vogelen ende honden.
In 1656 boerde er weduwe Willem Peters van den Berch, wiens zoon
Bastiaen de hoeve in 1680 aan Jan Michiel Wouters verkocht. Na een jaar
liet hij de boerderij/herberg, uitgevoerd in ‘vakken’ met veel vitselwerk,
grondig opknappen: in de stall verscheijde facken dicht bestreeken met leem;
in de schaepskoij gemaeckt een nieuw gebont aende suijdt sijde; aende huijsinghe gedaen drie vaeten kalck, tot reparatie als besetsel.
De eigenaar was behalve boer, ook herbergier, voerman en boterhandelaar. Bij de boerderij behoorden de volgende gronden: Aenstede, den Dries,
Hapers Acker, Boermans Bemt, Creupelen Bemt, den Lisbemt, Vaeracker,
Ouden Vaeracker en Dries opt Nieuw Eijnde.
In de herberg werden regelmatig militairen ingekwartierd. Zo waren tussen 10 en 15 september 1683 bij Jan Michiel Wouters een capiteyn met een
peert en twee man gehuisvest. Uit die tijd dateert ook de vermelding van
de oudste Esbeekse winkel. Hij bezat veel winckelwaeren soo van seep, olye
ende traen, als brandewijn en seecker quantiteijt zout. In 1689 verbleef er wederom een kapitein, terwijl de gewone soldaten in 26 andere gezinnen in
Esbeek werden ondergebracht.
Op 30 april 1698 ontstond er fikse ruzie in de herberg tussen Jan Bruurs
en schepen Christiaen de Vries over een eerder conflict. De broer van Jan,
Laurijs Bruurs, was ziedend met een geweer kasteel Groenendaal binnengedrongen om zijn loon op te eisen: Schelm, gij die uijt het gat gevallen sijt! Ik
wou dat haer de duyvel haelde. De kasteelvrouw bitste terug: Ghij schelm, gij
bruyt vant huys af! Met veel kabaal droop Bruurs af: Wat bruyt mij die duyvelsche hoer!
In 1707 werd Mathijs van de Kieboom eigenaar en in 1715 trof men bij hem
in de kelder aan: -twee half vaten bier vol; -een ton lopende inlans; -een ton
Luick vol; -een ton Luick lopent. Drie jaar later trof men nog een kinneke wit
bier aan, terwijl hij aangaf niet meer te zullen tappen. In september 1726
kocht Peter van Laarhoven de hoeve. Interessant is nog de vermelding onder
aan de akte: datse ’t selve huys nogh schuer niet en sullen mogen afbreecken.
Begrijpelijk dat men bang was voor leegstand en desolate goederen. Beek en
Esbeek waren op een enorm dieptepunt beland wat armoede betrof!
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Geesteszieke aan de
Mostaard in 1704 aan de strop

P
112

ieternel Wustenburgh uit Esbeek kreeg het steeds moeilijker; zij was
uijtsinnich en innocent geworden. De buren hadden haar familie
aangeraden om met haar naar Geel te gaan, waar in de zeventiende en achttiende eeuw veel uijtsinnige menschen geholpen wierden. Paulus
Mattheus van Trier die boerde in de boerderij aan de zuidkant van de
Mostaard (nu Verhoeven) was met zijn ongehuwde schoonzuster al enkele
keren naar Geel geweest. Daar kon men haar de duivel laten uitdrijven en
andere kuren laten ondergaan. Doch het hielp allemaal niets.
Pieternel was de dochter van Jan Laureys Wustenburgh en Mayken
Hendrik Verbanit en werd op 12 juni 1678 in de Beekse kerk gedoopt.
Reeds vier maanden later stierf haar moeder op 25 jarige leeftijd. Nog twee
echtgenoten zou haar vader Jan naar het graf dragen: in 1681 Mayken
Wouter Nyssen en op 4 maart 1702 Adriaentje Jan Willem Vingerhoets.
Onze Esbeekse boer bleef blijkbaar geen enkel leed bespaard. Zijn tweede
dochter Pieternel uit zijn eerste huwelijk bleek paranoïde te zijn.
Jan zelf was niet gek, integendeel. In de jaren 1680 en 1688 was hij heffer
van de augmentatiebede, een soort voorheffing op de belasting. In 1690 en
1701 was hij gezworen kommer- en bedezetter. In 1697 was hij borgemeester van de Vrijthof en de Westerwijk: hij moest daar de belasting innen en
er borg voor staan!
Zijn dochter Pieternel zou slechts 23 jaar oud worden. De gruwelijke dood
van zijn dochter moest Jan ook nog meemaken, want hij zelf stierf drie
jaar later op 26 november 1707. De opvolgers op zijn bedrijf waren: Paulus
van Trier, Thomas Hagen, Tinus Hagen, Piet Verhoeven, Jan Verhoeven en
Piet Verhoeven. Enkele gronden bij deze boerderij waren:
- Engelen Acker;
- Winckel;
- Straetacker;
- Beemt in de Koekoven;
- Wey in de Cromschutten;
- Heuvelaer.
Op deze boerderij aan de Mostaard zat Pieternel met haar zuster Jenneken,
gehuwd met Paulus van Trier, in één huishouden. Op een dag in 1704 werd
zij niet geheel onverwacht dood gevonden.
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Hoeve aan de Mostaard waar Pieternel in 1704 zelfmoord pleegde

De chirurgijn en de dokter constateerden een peers en purper teecken rontsomme den hals ingedrongen. Vervolgens was de tronie gans opgedrongen en de
neus en mont vol bloet. De verwonding scheen veroorzaakt te zijn door een
koorde off bindende stoffe.
Liefst twaalf inwoners uit Esbeek kwamen de gekte van Pieternel toelichten.
Jan Damen en zijn vrouw Elisabeth Hanegraeff, dochter van de bekende
Beekse chirurgijn, woonden recht tegenover het slachtoffer en verklaarden
dat zij de selve seer dickwijls sottelijck en uijtsinnich hoorden schreijen ende
roepen. Het meisje was in de waan dat haar huis in de fik gestoken werd:
Och, Elisabeth, kijkt eens op den schoorsteen, die brant al! Zij klampte zich
vast aan de deurpost als zij meende achtervolgd te worden: Die van Den
Bosch sullen comen en daer sitter al enen boven op den solder. Die sullen mij op
het vuer verbranden.
Vaak was zij ook van huis weggelopen, waarna haar zwager Paulus van
Trier haar dan met veel geweld naer huijs heeft moeten sleepen ende trecken.
Onderweg maakte Pieternel dan steeds sotte manieren.
Bij een andere gelegenheid zei ze: Dien dieff die opgehangen is aende galge in
Beeck en hangter niet meer. Ten einde raad schreeuwde ze: Sij sullen mij daer
aen hangen! Maar zover liet onze radeloze Pieternel het niet komen. Geheel
buiten verstand sloeg zij de hand aan zich zelf en verhing zich op de zolder.
Haar krankzinnigheid was de oorzaak: in die tijd gewoon eigen schuld!
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Inbraak in herberg aan
de Dunsedijk in 1800

T

erwijl de herberg op het Spaaneind achter de linde in 1718 gesloten
werd, deden kort voor 1800 nog twee Esbeekse kasteleins hun deuren
definitief dicht. Allereerst stopte Arnoldus Swagemakers in 1795 zijn
brouwerijtje op Tulder. Een jaar eerder hadden de Fransen, die in augustus
1794 Beek binnen gevallen waren, de hele herberg-inventaris van Gerardus
van de Sande weggehaald: schade in huise, bier en snevel, ketel en pinten en
kannen en vet, boeter, keys en soeten moelke. Hij had trouwens sinds 1791
geen tapvergunning meer gehad. Zijn herberg had gestaan links in de grote
bocht van de Dunsedijk en was in 1921 tot de grond toe afgebrand.

114

Dirk Roosen runde de voormalige herberg van Schoormans en Bruers

Nog wel actief in de Dunse horeca was Dirk Roosen, die komend vanuit
Esbeek, juist links voor de brug een oude herberg bezat. Tijdens de Franse
bedreiging was Dirk met betrekking tot transport overigens best actief voor
ons leger. Samen met Jacobus van Dijk (boerde juist voorbij ‘den Bok’)
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wist hij op 10 februari 1794 de bagagie van het regiment van de Leutenant
Generaal Baron van Wilcke naar Bladel te brengen. Over die Dunsedijk
werd toen immers nog alles getransporteerd. In maart 1794 werd de bagage van drie bataljons vervoerd. In een colonne van maar liefst 29 karren werd Dun gepasseerd. Ook een groot transport van het regiment van
de Generaal Majoor Wathen Sleeben kwam voorbij de herberg van de familie Roosen. Voor die tijd stond het bekend onder de naam ‘Herberg
Schoormans’. In 1739 werd, daags voor Kerstmis, de Beekse schutter (soort
veldpolitie) Jasper van Eynthoven zwaar gewond binnen gedragen. Vanuit
een hinderlaag was hij er met een snaphaan zwaar beschoten: soodanigh in
syn hooft en aengesigt getroffen datter seer veele hagelkoorn in waren. Hij werd
vlug de herberg in gedragen en op een stoel vastgehouden, omdat hij bewusteloos raakte.
Behalve de vele ongeregeldheden door klanten, had de herberg ook wel eens
last van nachtelijk ongewenst bezoek. Op 21 juni 1800 werd ingebroken
door de deur van de keuken aan de stal te forceren. Ook zat er een groot
gat in de weegt naast de deur. Het betreffende archiefstuk was bijna ‘vergaan
en verrot’ zodat de totale schade niet meer is te achterhalen.
Roosen miste wel onder andere: -12 ellen klijn werke linde; -3 hemden en
een sloof; -4 rogge broden en boter; -12 ponden varkensvet.
In de nacht van 28 op 29 oktober 1809 kreeg Roosen wederom bezoek van
inbrekers. Behalve 5 pond boter, een handketel en 2 mooren van geel koper
hadden ze het vooral gemunt op kleding:
- een gestreepte zwarte grijze vrouwe rok;
- een gestreepte kaleminke vrouwe rok;
- een roye streepe vlemme vrouwe rok;
- een nieuwe wollen kinderdekentje met rooden streepjes aan de kant;
- 8 witte vrouwe mutzen;
- 1½ ell nieuw vijfschaft;
- genoegzaam de geheele luurkorf van kledertjes en linne.
Om half 5 waren zij wakker geworden en merkten zij dat de deur open
stond. Doorgaans was die met een houten stokje gesloten! Een hele strop
voor Theodorus Roosen die de boerderij/herberg nog maar net gekocht
had van zijn twee broers die in Raamsdonk woonden. De belending van
de hoeve was: west de gemene weg (Dunsedijk) en zuid de stroom (Aa).
Enkele gronden waren: Hogen Hof, Sluisakker, Bosje over de straat, Leegstee,
Dries bij het huis, Lange Akker. De laatste eigenaren waren leden van de
familie Bosmans. Theodorus verkocht rond 1911 de boerderij aan De
Utrecht. Daarna woonden er nog enkele huurders in, waarna de hoeve
werd afgebroken.
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De Luyensvoirt: brug tussen
Esbeek en Diessen

D

116

e voorloper van de Luyensvoirt was geen echte brug maar een eenvoudige doorgang door het riviertje. In Engeland, waar er nog
menige liggen, worden die ‘ford’ genoemd. In feite reed men bij een
‘voirde’ met de karren dwars over de bodem van de beek; die plaats had
dan ook altijd een harde zandige ondergrond. Voordat de verharde weg
naar Diessen aangelegd was, kon men via het droge zandige weggetje vanaf
de Groenstraat tegenover Smolders de Spruitenstroom oversteken door
middel van de Luyensvoirt. In Esbeek kennen we ook nog de Koevoirt in
het zuiden en meer naar het noorden toe de Steenvoirt en de Avoirt. De Aa
is de oude naam voor de Spruitenstroom. Tijdens de ruiverkaveling werden
weg en brug opgedoekt.
Het eerste element ‘luyens’ is nog niet geheel duidelijk. Wellicht ligt het
woord leye, hetgeen ‘waterloop’ betekent, er aan ten grondslag. In Esbeek
kwamen bij de boeren in het verleden ook verschillende namen voor:
Lensvoirt, Luysvoirt, Luyenssevoirt, Leynsvoort. De Luyensvoirt had ’s winters veel te lijden van het overtollige water, dat buiten de oevers van het
beekje trad. Op 29 juni 1703 moest de brug nodig gerepareerd worden. Jan
Hendrik Bruurs was met f 6-10-0 de laagste inzetter bij de aanbesteding:
- twee schaelen aen twee sijden met 3 nieuwe ribben;
- de bomen voor de schaelen sal de aannemer aangewezen worden;
- hij zal die wel zelf moeten ‘uitcappe’;
- den afval blijft ten behoeve van de Gemeynte;
- ’t ijserwerk als van nagels moet hij zelf verzorgen;
- de heeren Regenten zullen alles visiteren.
Op 24 september 1714 werd de brug wederom niet in orde bevonden en
kwam er een nieuwe aanbesteding. Jan Jan Hendrick was nu de laagste
inschrijver met 14 gulden en 4 stuivers. De lengte moest 10 voet zijn en
boven 4 voet breed; dat is ongeveer 3 meter lang en ruim 1.20 meter breed.
Dat was voldoende voor het passeren met vee of schapen en karren met turf
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of heischalen konden ook nog over de Larebrug. Aan weerskanten moesten
twee balken van dezelfde lengte en 7 tot 9 duim dik en 6 ribben komen.
Onder iedere balk kwamen drie palen van 12 duim, dat is ongeveer 35
cm in het vierkant. De bovenkant moest met oude planken bekleed worden. Tot slot: de aannemer zal deze brug 15 jaar moeten in staat houden en
moet ook instaan voor schade die hierdoor mocht komen te ontstaan. Toch
komt reeds een jaar voor het verstrijken van de gestelde termijn, 17 april
1728, vanuit de gemeente weer een goedkeuring voor de reparatie van de
Luyensvoirtse Brug tot Esbeek.
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De oude zandweg van Esbeek naar Diessen ging via de Luyensvoirt

Het weggetje naar Diessen vormde ook de zuidgrens van de Gement, het
grote perceel gemeenschappelijke grond waar nu onder andere de manege op staat. Boeren die woonden in de Groenstraat en de Broeksie
waren vanaf de Late Middeleeuwen gerechtigd in deze gemeynt. Tussen
de Groenstraat en de brug stond aan de zuidkant van het weggetje naar
Diessen tot 1800 nog een boerderij. De belendende percelen gaven dat op
de Kadastrale Kaart nog aan: de Aanstede van Lambert Dirckx en den Hof.
Volgens het verpondingsboek van 1716 had Dirck Lambert Dirkx daar een
boerderijtje. De geschiedenis gaat nog verder terug tot 1656. Toen boerde
Lambrecht Dierck van Tuldel er. Zijn gronden waren onder andere: - land
bij de Luijensvoirt; - het Leemputjen; -de Laerweij. Zijn vader Dierck had de
familienaam Van Tuldel aangenomen. Hij boerde immers op ‘Klein Tulder’
(voorloper van boerderij ‘De Koekoek’).

BI-KijkOpEsbeek.indd 117

16-10-11 20:25

Rovers sloegen toe op
de Broeksie in 1809

B
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ijna twee eeuwen geleden werd in de nacht op 1 maart 1809 ingebroken in de boerderij van Adriaen Timmermans. In die tijd was dat
niet zo moeilijk, maar wel een zeer groot vergrijp. De wanden waren
niet gemetseld doch gemaakt van zelf gevitselde ‘weegten’. Deze gevlochten wanden werden aan weerszijden met leem besmeerd. Een prima isolatie
maar ook erg vriendelijk naar inbrekers toe! Omdat de woningen vaak geen
funderingen hadden, de gebinten rustten op veldkeien, groef men onder de
wanden door en kon men de deur van binnenuit gemakkelijk openen.
De daders werden nooit gevonden. Toch had men toevallig een klein signalement van de vermoedelijke daders. Sociale controle stond toen nog erg
hoog in het vaandel. Als er zich vreemde personen aandienden, dan werden zij goed in het geheugen opgenomen. Op de laatste dag in februari
1809 waren er laat in de middag twee struyse manspersonen aangekomen. Ze
hadden een pijp tabak aangestoken sprekende op zijn Brabants. Een van hen

De oude hoeve aan de huidige Broeksie bestaat nu uit twee woningen
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had een blauwe rok en witte stoof aan, terwijl de andere een bruin rokachtig
kleetje droeg. Het proces verbaal werd opgemaakt op 3 maart en ingeschreven in het Rechterlijk Archief van Hilvarenbeek, R 213 op folio 112. Uit
een inventarisatie bleek dat er een heleboel gestolen was:
- een blouse;
- een witte katoenen voorschoot;
- vier vrouwen rokken;
- zes witte halsdoeken;
- een groene lakense jack;
- een trype broek;
- twee zijden halsdoeken;
- katoenen halsdoeken;
- drie tinborden;
- tien vrouwen mutzen;
- een koperen ketting;
- een zilveren zakhorlogie;
- een trekpot;
- een groote schootel;
- een tabaxdoos;
- 25 guldens aan geld.
Toen Adriaen en zijn vrouw ontwaakten en opstonden, zagen zij dat de
voor- midden- en achterdeuren open stonden. Bij het turfschop achter het
huis vond men nog enige lappen of todden. Blijkbaar was men daarlangs gevlucht en had men wat ‘rommel’ weggesmeten. Vandaar was men nog op
bezoek geweest bij de buren aan de westkant. Dat was de boerderij van Jan
Willem Bruurs, die onder het zuidelijke talud van het huidige viaduct stond!
Daar hadden de rovers in desselfs hof of aenstede een biestock op het einde van de
aenstede in een hoek uitgestockt. Dat zag men tijdens de inspectie; dode bijen
en verbrand papier gaven dat duidelijk aan. De biestok (bijenkorf) lag even
verderop en daaruit was de honing weggenomen. De diefstal werd gepleegd in
de dubbele woning op de Broeksie: links woonde Adriaen de Bruin en rechts
zwager Adriaen Timmermans. De boerderij lag in feite aan de zuidkant van
de Broeksie, een klein driehoekig gehuchtpleintje dat in de zeventiende eeuw
ook wel het Klein Gemeyntje genoemd werd. Met de ruilverkaveling van de
jaren ’60 moest het middeleeuwse hoekje zonodig verdwijnen.
De familie Timmermans komen we in Esbeek reeds sedert de vijftiende eeuw
tegen. Op 20 december 1476 kocht Jan Back Tymmermans de hoeve ten
Doren. Dat is de latere boerderij van de Oranjebond van Orde. Een ‘doorn’
is overigens een ‘langgerekte zandrug’, die er nog steeds ligt: nu Slikkenberg
geheten.
In 1656 woonde op het eind van de Groenstraat ( toen Nereneynde genoemd) Hendrik Bartholomeus Timmermans, die een bekende Esbeekse
‘scheper’ was. De naam Timmermans komen we ook tegen als veldnaam:
naam die gegeven werd aan een stuk grond in Esbeek. Zo had Nicolaes
Sweens de Timmerman, gelegen op het Hoogeind, in bezit. Het Timmer
Veldeke lag in de Groenstraat. Aan de Hoogeindsebeek lagen perceeltjes die
den Timmer genoemd werden.

BI-KijkOpEsbeek.indd 119

119

16-10-11 20:25

Onenigheid over de Platte
Beek in Esbeek in 1810

D
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e uiterste oostpunt van de Varkensmarkt in Beek hield het politieke wereldje begin jaren ’70 danig bezig. De meningen waren sterk
verdeeld of die oude karakteristieke woningen ‘aan de Platte Beek’
gesloopt dan wel gerenoveerd moesten worden. Uiteindelijk bleven de woninkjes gespaard. Ook Esbeek had een Platte Beek! Het was de verbinding tussen twee oude Esbeekse gehuchtpleintjes. Allereerst de Mostaard
(modderige bodem) omstreeks 1350 ingericht en vervolgens de Broeksie uit
begin zestiende eeuw. Het was belangrijk om in de winterperiode niet te
veel overlast te krijgen van het overtollige water. Zo beurde timmerman Jan
van Laarhoven op 3 maart 1770 f 3-0-0 voor het repareren van de brugh te
Esbeeck op de Broexie en geleverde planken en nagels.
Over die Platte Beek was eeuwen geleden volop onenigheid. Men bleek niet
meer exact aan te kunnen geven of de functie ‘wateraflossing’ (riviertje)
dan wel ‘vaarweg’ (weg voor karren) was.
In feite was het gedeelte waarover men redetwistte een klein restant van de
oude rivier dwars door Esbeek richting Spruitenstroom, de drooggevallen
modder rivier waaraan het dorp zijn naam ‘Esbeek’ te danken heeft. Een
latere naam die we in de archieven tegenkomen is de Breebeeck. Het element ‘bree’ betekent: modder! Na de veertiende eeuw heeft men de nieuwe
beek, Platte Beek, Loop of Aalstloop nieuw gegraven: ‘plat’ betekent ‘vers’
of ‘nieuw aangelegd’.
Op 2 augustus 1810 compareerden voor schout en schepenen van de dingbank van Hilvarenbeek: Willem Zebregts (80 jaar), Wouter Vlijmans (80),
Jan Oprins (70), Cornelis Prinsen (66), Nicolaas Deliën (66) en Adriaan
Prinsen (66). Zij allen waren woonachtig bij de Mostaard en de Broeksie in
Esbeek en ter goeder naam en faam bekend.
De weduwe van Cornelis Hagen, Johanna Dielis Damen, had bezwaar
aangetekend dat de weg vanaf haar boerderij richting Diessen niet goed
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De voormalige Platte Beek wordt nu Loop of Aalstloop genoemd

was opgemaakt. Cornelis Hagen was de grootvader van Tinus Hagen, een
voorvechter van de Esbeekse parochie, een stichtelijk man. Nu voormalige
woning Piet Verhoeven.
121

Bovengenoemde groep oude Esbeekse boeren had een heel andere visie. Zij
verklaarden onder ede dat de Platte Beek heeft gediend en nog is dienende tot
eenen aflossing van het water. Hun standpunt was bovendien eenduidig: dat
de Platte Beek wel is gebruikt geworden met karren en het stouwen van vee en
dat de Platte Beek nooyt opgemaakt of opgekart geworden is.
De schout civiel van Hilvarenbeek, Johan Tasset, kon met de zienswijze
van de weduwe Hagen als van de groep aanpalende boeren vrede nemen:
dat dien weg behoorlijk opgemaakt worde en daarlangs slooden van genoegzame wijtte en diepte gegraven worden. Door deze milde oplossing, waarbij
goed naar de mening van de omwonenden geluisterd werd, zouden aan de
ene kant de naburen geholpen worden en aan de andere kant niemand door
stroppen van het water benadeeld worden.
Gerechtsbode Heeffer mocht in Esbeek in maart 1810 de mededeling
komen doen om de Platte Beek op te karren en een sloot tot aflossing van
het water er naast te maken. Dat karspoor, voorheen eigendom van Jan
Verhoeven, is verlegd en verhard. Het Mosterthecken dat er vroeger voor
hing verloor zijn functie en verdween uit ‘t dorpsbeeld. Maar mag iets wat
niet meer functioneel is toch nog blijven?
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Een verdienstelijk Esbeekse
schrijver uit 1340

122

Abt Aernt van Tulder werd in 1340 op de Tulderhoeve geboren

W

aar Esbekenaar Aert van Tuldel zijn grote kennis van de Latijnse
taal heeft opgedaan is niet met zekerheid te zeggen. Daar de kapittelschool in Beek nog niet bestond, ligt het voor de hand dat
hij zijn opleiding op de abdijschool in Averbode genoten had. Hij was in
1340 als zoon van de Esbeekse hoevenaar Jan van Tuldel geboren. Nadat
hij in het klooster was ingetreden werd hij op 15 november 1368 tot abt
gekozen. Hij ontpopte zich als een groot organisator en reeds enkele jaren
later had hij een register van alle inkomsten en uitgaven van de abdij klaar.
Bovendien schreef hij zorgvuldig met prachtige Gotische letters op perkament zijn voorwoord. Daarin stonden allerlei richtlijnen voor het economische bestuur van de abdij. Het was vooral een leidraad voor zijn opvolgers.
Hij hamerde erop de originele eigendomsbewijzen goed te bewaren. Daarbij
moet hij ongetwijfeld aan het ouderlijk huis in Esbeek gedacht hebben,
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waarvan de akte van verwerving ook was verloren gegaan. Bovendien is het
vooral een landbouw-economische verhandeling.
Laten we Aert aan het woord: … ‘laten we zorgen dat de oorspronkelijke
eigendomsbewijzen niet door wormen worden aangevreten of door verrotting vergaan. De abt moet de goederen goed kennen en de abdij niet te
vaak verlaten. Allen die langs komen moet men witbrood of kruimels van
de tafel geven als zij om een aalmoes vragen. Hij moet sober en kuis leven
om anderen tot voorbeeld te strekken. Onwettig geborenen mag hij nooit
ontvangen! Ook mag hij nooit toestaan dat zijn kloosterlingen dobbelen:
we hebben meegemaakt dat dat grote gevaren met zich meebrengt.
Tarwe van veraf gelegen hoeven, zoals Tulder, moet hij altijd verkopen.
Op dergelijke veehoeve moeten samen aanwezig zijn: 18 ossen, 55 koeien,
25 melkkoeien, 15 kalveren, 500 schapen. Vooral de hoeven in Campinia
(Tulder, Sterksel, Eel, Balen) moeten zoveel mogelijk schapen houden voor
de opbrengsten van het klooster: wol!
De abt moet zorg dragen voor voldoende vis in de vijvers. Ook ziet hij toe
dat bepaalde boeren van hoeven 25 karrenvrachten turf oogsten voor de
brandstofvoorziening. Hem wordt toegestaan om twee meisjes of vrouwen
te houden die hij loon zal betalen.
Het kleinere kaphout voor het herstel van gebouwen wordt gekapt in april
of mei, wegens de schors die broeder schoenlapper niet kan missen bij het
looien van zijn leer. Het grotere hout, balken, palen en dergelijke moet in
de herfst worden gekapt wanneer de eikels rijp zijn. Want: het hout is rijp
wanneer de boomvruchten rijp zijn. Hout voor het maken van dakpannen
moet altijd in het broekland van Sterksel worden gehaald. De geschoren
wol van de schapen moet altijd in een keer worden verkocht en niet deels
aan de een en deels aan de ander. Degene die vuur krijgt in zijn kamer of
op de hoeve moet met grote zorg het vuur onderhouden. Ook de omheining van het klooster moet goed worden onderhouden opdat die niet in
verval raakt. Let ook op dat er ’s nachts geen booswichten of eerloze vrouwen binnendringen, waardoor meermaals schandalen, losbandigheden en
andere ongepastheden in een klooster voorvielen. Ook moet netjes in het
boek worden opgeschreven op welk tijdstip en door wie goederen van het
klooster zijn verkregen …’.
Dit voorwoord, geschreven door Esbekenaar Aert van Tuldel is momenteel
de trots van de Abdij van Averbode en wordt deftig het Cartularium genoemd. In de zeventiende eeuw is er een mooie aanvulling gekomen met
het Kaartboek: in kleur zijn alle abdijhoeven, ook die in Esbeek, met haar
gronden secuur opgetekend. Arnoldus stierf op 1 maart 1393 en is in de abdijkerk begraven.
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Herberg in de bocht
aan de Dunsedijk

P
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eter Jan van de Sande was tapper en boer tussen 1745 en 1761 in een
boerderij/herberg aan de Dunsedijk. Juist over de witte brug links in
de eerste bocht ligt nog een verhoogde plaats, nu begroeid en omringd
met kreupelhout. Op 12 januari 1758, een koude winterse donderdagavond,
kwamen vijf kerels vanaf Hooge Mierde via de Koevoirt op Dun aankloppen. Via de Lange Gracht wilden ze naar Beek. Althans toen de vrouw des
huizes, Pieternella Stadts, open deed vroegen zij naar die weg; de huidige
Dunsedijk (ook wel Nieuwen Dijk genoemd) was er toen nog niet.
Het verhaal over de moord op bewoner Jan van de Sande op die bewuste
avond komt elders in dit boek uitgebreid aan de orde. Inmiddels weten we
immers welke bende deze brute roofoverval op zijn geweten heeft gehad. In
elk geval had deze Vlaamse bende niets met de beruchte Bockenreijders te
maken.
Hoe lang in deze boerderij een tapperij gevestigd is, is niet bekend. In 1836
zeker niet meer. Toen liet de bewoner Gerardus van de Sande, die getrouwd
was met Johanna Ansems, een boedelbeschrijving opmaken: siekelijk in de
keuken van zijne woonhuis te bed liggende. Daarin lezen we niets van een herberg-inventaris! Wel onder andere de inventaris van zijn veestapel en bouwmans gereetschap:
- eenjarige os
f 15,- een trekos
f 40,- een vaars
f 10,- twee kalveren
f 12,- drie koeyen
f 60,- een schaapken en geit
f 2,50
- twee varkens
f 24,- hoge en lage kar
f 25,- ploeg en eg
f 4,- gereedschap
f 3,- koeketels
f 15,- koebakken en koekton
f 2,-.
Op 24 februari 1823 kocht deze Gerardus Adriaen van de Sande de boerderij die eerder steeds werd gehuurd. Hij was een kleinzoon van de vermoorde Jan en een zoon van Adriaen die als jongeman in 1758 een flink
pak slaag kreeg tijdens de overval.
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Tot de boerderij behoorden toen onder andere de volgende gronden die
alle waren gelegen tussen de stroom de Aa en Michiel Havermans (den
Bockenreijder): - Dielis Acker; - het Steke; - den Dries bij het Huis. De boerderij bestond al zeker in 1623. Toen woonde er Jan Adriaen Jan Bruers alias
van Dun. Hij was de grootste boer van dit gehuchtje, waarvan de oorsprong
als leengoed zijnde in de dertiende eeuw lijkt te liggen. Hij was getrouwd
met een dochter van de molenaar op de Achterste Watermolen in Baarschot.
Zijn broer Peter Jan Adriaen Jan Bruers, ook in die boerderij geboren, was
de laatst bekende valkenier in Beek. Hij was ook herbergier in den Engel.
Beekse getuigen kwamen in 1704 verklaren dat zij seer wel hebben gekend
seekeren Peter van Dun, als sijnde gans grijs ende with van haren, die welcke, te dier tijd, mede was valckenier. Hij scheen dus behoorlijk oud te zijn
geworden.
Zijn zoon was Thijs van Dun die in Esbeek op het Leeghuis, weleer gelegen
aan de huidige Oude Trambaan tegenover de camping, ging boeren. Diens
zoon werd hoevenaar en tapper op Tulder.

125

In de bocht rechts richting Esbeek stond boerderij/herberg Van de Sande

De Utrecht heeft op de middeleeuwse pleisterplaats in het verleden een zogenaamde kampeerterreintje ingericht, zoals er meer waren. Nu is het niet
meer dan een verhoogde ruigte. Van de herberg/boerderij is slechts een
foto, met een stootkar en enkele ploegossen, bewaard gebleven. Die is genomen op de splitsing komende vanaf de dijk naar Lage Mierde. De laatste
bewoner was Hubertus van de Wijdeven. Zijn dochter Gonda trouwde met
Bartholomeus de Graaf die samen even op de afgebrande hoeve achter ‘den
Bok’ boerden. Volgens ooggetuige Anna Broekcx brandde de beschreven
hoeve in 1921 af.
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R.K. Bouwblad prees de
Esbeekse kerk in 1937

N
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adat de vernieuwde Esbeekse kerk in 1937 opgeleverd was, gebouwd onder de bezielende leiding van pastoor Houben, verscheen er in juli in het R.K. Bouwblad een positief artikel over die
Esbeekse kerk in tegenstelling tot ‘de wanproducten uit een voorbije periode van slecht begrepen neo gothiek’. Dit blad was een “Veertiendaagsch
Tijdschrift voor Bouw- en Sierkunst. Officieel Orgaan der Algemene
Katholieke Kunstenaarsvereeniging”. Laten we een der redactieleden,
Nicolaas Molenaar jr., aan het woord:
… De architectuur is van een goed en eenvoudig karakter. Het kerkje
dringt zich niet op door exotische vormen. Doch past bij de menschen,
die hier van vader op zoon in het boerenbedrijf opgaan, in en met de natuur verbonden hun dagelijksche doening verrichten. De detaillering is in
de grote lijnen gehouden: de zware gesmede krukken, waarin de hamerslag

Plaats aan de Mostaard bij de kerk waar Jurgens een klooster plande
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nog nabeeft, zijn aan de vereelte boerenhanden niet vreemd, de zware ijzeren draaihekken beantwoorden aan het karakter van het boerenvolk.
In deze kerk ziet de landman de sobere dakconstructies, die hem van zijn
schuren spreken, maar in zuivere vorm en van nobel grenenhout, blank
gehouden.
Men zal uiterlijk niet zeggen, dat hier de oude kerk gediend heeft als kernbouw, waaromheen de nieuwe steen vermetseld en de processiegangen zijn
gebouwd. Van de vervrongenheid, een verbouw meestal eigen, is hier weinig te merken: de distributie der diverse ruimten is juist, de verlichting voldoende, ramen en bogen van goede verhouding. Wel is de dakaansluiting
van de kinderkapel tegen het hoofddak niet gelukkig; blijkbaar een gevolg
van een iets te breed aangelegde plattegrond. Van de beide beelden boven
de ambonen is de Madonna het best geslaagd. Het H. Hartbeeld kan het
zichtbaar niet helpen, dat het zo’n hoge plaats heeft gekregen.
De vloerafdekkingen, chamotte in de kerk en leisteen op het priesterkoor,
zijn goed gekozen. De afsluithekken zijn blijkbaar niet als werkelijke afsluitingen bedoeld, daar men tussen de spijlen heenstapt. De architectuur is
van het bureau Vervest en ir. Van Buytenen uit Eindhoven, waarvan ook
het ontwerp voor het altaar en de altaarmeubilering (uitvoering Willem
Kloosterman uit Tilburg) afkomstig is.
Ook ontwierpen zij het smeedwerk, dat door de Esbeekse smid gesmeed
werd. De daken zijn gedekt met groene genuanceerde Noorse Vikingleien
… Zo ging de auteur nog even verder met zijn louter positief verhaal over
die tweede Esbeekse kerk. Hij had er ook aan toe mogen voegen dat de
kerkbanken door de firma A. Rosch vervaardigd werden. Fa. Smolders
kwam niet aan de bak!
Het argument om een nieuwe kerk te gaan bouwen was vooral het gebrek
aan zitplaatsen. Bovendien had initiatiefnemer Houben ervaring als bouwpastoor in Vught en hij had erg veel geld. Nadat hij zijn pastorie ‘gemoderniseerd’ had mocht hij na veel discussie de neo-gotische kerk van Jurgens
gaan slopen om de huidige te doen laten verrijzen. Trouwens helemaal slopen deed hij om sentimentele redenen niet. Hij vond dat de pilasters moesten blijven staan. Ook de triomfboog, die overigens tijdens een pauze toch
met donderend geraas zou instorten. Misschien dat de Esbeekse delegatie
die op 12 maart 1936 naar de bisschop gestuurd werd, toch gelijk had omtrent de gebreken van de eerste kerk: de zijmuren weken uit naar buiten en
vertoonden tientallen scheuren.
Toch verliep de bouw, gestart in augustus 1936, erg voorspoedig en in juni
1937 werd de kerk, in Kropholler of traditionele baksteenstijl, plechtig ingewijd door bisschop Diepen van ’s-Hertogenbosch.
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Esbeekse boeren pionierden

H

et is de tijd van de Opstand: de strijd tussen de Hollanders en
de Spanjaarden. Willem de Bye werd eerder in 1536 op kasteel
Groenendaal geboren. Zijn vader was schout van Hilvarenbeek
en omliggende dorpen. Van deze Philips erfde Willem de titel ‘jonker’. In
1597 huwde hij Magdalena Moons, de weduwe van de grote Spaanse bevelhebber Francesco de Valdez. De stad Leiden had haar ontzet in 1574 trouwens aan deze vrouw te danken. Uiteindelijk diende Willem in het leger
van Prins Willem van Oranje als edelman: officier van de artillerie. In 1605
kreeg hij pensioen van Prins Maurits. Het is dus best wel mogelijk dat deze
Bekenaar twee keer Den Bosch mee had proberen te veroveren; in 1601 en
1603. Beide keren zonder succes.
128

Bekenaar Geraert van Bammelroy had ook geen geluk. Hij werd in 1601
tijdens het beleg van Den Bosch int peyonnieren doodgeschoten. Zijn weduwe kreeg een pensioen van twee gulden per week. Geraert had zich in Den
Bosch gevestigd in 1568 en woonde achter de Roos. In 1600 woonde hij in
het huis Sint Nyclaes naast het stadhuis op de markt, alwaar hij procureur
was. Aanvankelijk kon hij niet bewijzen dat hij wettig geboren was: van
wettigen bedde was! Hij was een zoon van de priester, kanunnik en notaris
mr. Jacob Janss van Bammelroy uit Beek.
De stad werd door de boeren uit de omringende dorpen steeds verder versterkt. In 1578 moesten Esbeekse en Beekse boeren in Den Bosch verplicht
mee pionieren: werken aan de wallen, verdedigingswerken en fortificaties.
Voorbeelden daarvan zijn fort Isabella en fort Anthony, beide gelegen tussen Vught en Den Bosch. Pionieren kon ook in trek zijn in die armoedige
tijd. Bekenaar Lambrecht Schellekens had zijn dorpsgenoot in 1603 doodgeslagen. Hij was voorgedrongen in de selectie om metter schuppe inde fortificatie der gemutineerde soldaeten te gaan werken. Op 20 augustus 1572
moesten de boeren hier al hun koren onmiddellijk naar Den Bosch brengen
om niet in vijandelijke handen te vallen. In dat jaar had niemand minder
dan Willem van Oranje halt gehouden in het immense buitengebied van
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Beek: en nau lach den prinsche van Oraengien omtrent Hilverenbeek, ende syn
volck roofde al wat se vonden.
Zijn leger was op 12 september door Alva verslagen en hij was met zijn
manschappen via Beek op weg naar Gelderland.
In 1581 logeerde de Spaanse legeraanvoerder hier en twee jaar later werd
op 20 april de Gelderstraat in de as gelegd. Op 9 juni brandde geheel Beek
inclusief de kerk. De omgeving van Beek fungeerde zelfs enige tijd als uitvalsbasis voor plunderingen in de omgeving: 25 slachtoffers! In maart
1594 kwam prins Maurits hier aan om de Italiaenen tot reden te brengen
ofte te slaen. Reden genoeg voor de Esbeekse boeren om twee schansen
in te richten. Een vlak achter boerderij Hendrixen voor de bewoners van
Groot Esbeek en een achter Geerts aan het Nereneynde of Betteneynde voor
Klein Esbeek. De verovering van Den Bosch vond plaats in 1629. Bekenaar
Adriaen Schellekens was rector in de St. Jan van het Bax-koorke (de rechter kapel naast het hoofdaltaar) en opvolger van Anthony Nouwen, ook uit
Beek. Regelmatig heeft hij de musketkogels en kanonskogels van de aanvallende troepen van Frederik Hendrik door de St. Jan horen en zien fluiten. Tot die aanvallers hoorde wellicht Matthijs Middegaels. Deze Beekse
voerman had zijn collega Jan Beelen dood gestoken. Omdat hij als ruiter in
het leger van de Staatsen was gegaan werd hij niet vervolgd. Elias Thielman
koos echter voor de andere partij. Hij brak zijn studie af, kocht in 1629 een
paard omme daermede tot Bredae in conincx dienst te gaen (de koning van
Spanje).
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Hadden de Beekse en Esbeekse boeren niet hard genoeg gewerkt aan de
verdedigingswerken? Of had het ontzettingsleger van graaf Hendrik van
den Bergh niet voldoende doorgemarcheerd. Deze bevelhebber van de
Spaanse troepen had orders gekregen uit handen van landvoogdes Isabella
om vanuit Turnhout op te marcheren naar Den Bosch. Op 13 juni 1629
passeerde hij Hilvarenbeek met een leger van maar liefst 25.000 manschappen te voet. Daarbij waren nog 6000 paarden en 40 stukken geschut. Pas
op 28 juni bereikte deze logge legerschare Den Bosch, eigenlijk al te laat.
Op maandag 17 september trokken 1200 karren van katholieken de stad uit
om plaats te maken voor de bezetters. Onder hen oud-Bekenaar Anthonus
van de Nieuwenhuysen die bij de kruisheren was ingetreden. Hij zou naar
Schijndel vertrekken. Bekenaar Cornelis van Aelst mocht wel blijven; hij
was sinds 1626 aangesteld als pestmeester en woonde in de Pater Noster.
In 1633 stierf hij echter zelf aan de pest! De Beekse musketier Goyaert
Goyaerts had ook geen geluk. In de loopgraven verloor hij ‘de twee middelste vingers’ toen hij zijn musket wilde lossen int stormen vanden vijant.
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De wolf liet bosarm Esbeek
liggen in de achttiende eeuw

I

n de achttiende eeuw bezat Esbeek bijna geen enkel bos meer. Landgoed
De Utrecht en de Rovertse Heide waren nog onafzienbare heidevlakten.
De Hertgang, Tulder en Dun waren nog volop in gebruik als vruchtbare
landbouwgronden. En op die Esbeekse vlakten heeft men in het verleden
nog nooit een wolf weten te schieten: althans volgens het archief! Zou dat
wel het geval geweest zijn dan zou men dat zeker gemeld hebben vanwege
de flinke premie die men kon beuren. Het Wolvestraatje aan de rand van de
Oranjebond voegt er helaas niets aan toe: ‘ wolf’ betekende vroeger ‘grens’!
130

Met grote netten werd op de wolf gejaagd in het bos bij Postel in 1742
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Jan van Gils uit Beek schoot zijn eerste wolf in 1761 en hij beurde voor
zijn totale jachtpartij f 9-14-0. Hij kon daar toen een hoogkar of een beslage eertkar voor kopen. De vroegst bekende Bekenaar die een geschoten
wolf ten raadhuize wist te brengen was Laureys Ancems. Hij schoot de wolf
op Gorp op 1 september 1724. In Diessen mocht Jan van Roy de spits afbijten door op 12 november 1715 een kwartier voor zonsondergang op de
Haghorst in de wei van zijn baas Anthony Schellekens een wolf met zijn
gaffel dood te steken. Dat durfde hij trouwens pas toen het dier door een
schot gekwetst was. Op 25 november 1686 werd in de vergadering van de
Beekse regeerders al vastgelegd dat alle diegene die welke eenen wolff binnen
Hilvarenbeek en Diessen zullen coomen te schieten een geldelijke vergoeding
zullen krijgen. Soms werd er volop lokaas gebruikt, waarna men de wolven
ging zitten opwachten. Maar dat schoot niet echt op!
Dat gold niet voor Bekenaar Cornelis Maas. Op 14 juni 1753 verliet hij
zijn woning op De Drie Huijsen om op wolvenjacht te gaan. Hij had horen
zeggen dat verschillende wolven veel schade zouden aanrichten en hij had
dicht bij huis ook twee wolven gezien. Hij klom in de Goiren in een boom
en omstreeks 11 uur had hij een wolf zien komen. Nadat hij de moederwolf eerst met zijn snaphaan zodanig in de borst verwond had, dat zij ineen
zeeg gaf hij haar het genadeschot. Adriaan Otten had op 15 juni 1745 in de
avond om zeven uur een magere wolf geschoten.

131

Het beest kwam ‘de gracht’ uit en liep de hei op in de richting van Peter
van Eijk die turf stond te steken en het karwei afmaakte. Die Adriaan
Otten had trouwens vijf jaar eerder ook al een wolf aangeschoten. En niet
zo’n kleintje! Hij woog 88 pond zijnde een rammelaer. Het gebeurde in
Westelbeers en hier kwam de wolf af op een dood gevild paard dat op het
erf van Hendrik Liebrechts lag. Nadat Adriaan het eerste schot had gelost
kon de wolf niet meer op zijn voorste poten staan. Jacobus van de Laak en
Hendrik Liebrechts schoten de wolf dood nadat het op zijn achterste poten
rondspartelend zich in huis gesleept had. In mei 1749 kreeg een andere reu
in Westelbeers het genadeschot: men kon in Westelbeers weer opgelucht
ademhalen. In dezelfde week werd Goirle opgeschrikt door een moederbeest. De wolf kwam uit het Donckerbos van Hilvarenbeek waarop ze met
een snaphaan voor de kop werd geschoten. De laatste Beekse wolf werd in
1780 door Jan van Gils gehemeld en hij beurde voor die grijze Isegrim 14
gulden. Als de wolf terugkeert vanuit het oosten zijn dan nu ‘de Duitsers’
eindelijk aan de beurt met hun overvloed aan bossen?
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H Hier werd ‘D’n Flaestoren’ op 11 november 2011 geopend
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Conflicten in het
grensgebied van Tulder

E
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ertijds lag de Tulderse hoeve in een grenzeloze heide. De vroegere
oase ligt gedurende deze eeuw als het ware uitgeblust te sluimeren temidden der omringende grootschalige bos- en landbouwactiviteiten.
De laatste schijnen in de nabije toekomst trouwens weer het veld te moeten
ruimen ten gunste van de eerste. Het lijkt wel of de machtige eigenaren van
Tulder na de pachtboeren vanaf 1895 het gebied rust gunden. Ook de allerlaatste pachtboer Oerlemans op de Poorthoeve legde in 1991 in het melkquotum-conflict het loodje tegen
de AMEV. De eeuwenoude weilanden Nuydt en Eussel gingen dat jaar
in pacht naar Jan Schellekens. Den
grooten Boonhof werd uit de pacht
onttrokken.
Schijnbaar voorzag A.J.P. van
Helvoirt, mijn vader, in 1938 reeds
problemen aan de rand van Tulder.
Hij had een grondruil gedaan met
De Utrecht in de Hertgang. Als
dank hiervoor kreeg hij van de
toenmalige houtvester Herman
Wormgoor de eerste keus in de
Jachthuisje van notaris Huysmans nieuw op te richten Poorthoeve.
De schrale grond van de Aalstheide
en de geïsoleerdheid van de hoeve staken toch te schril af tegen onder
andere de Weverschotten, Eldersakkers, Nieuwe Erven, Bakshof, Heuvel,
Sprenkelseind, Grootte Akker en Waterstraatse Heikant in het aangrenzende
Diessen. Het dagboek van pastoor Jurgens had hij evenwel hiervoor niet
nodig. Jurgens luidde eind vorige eeuw het naderende einde in: De landerijen van Thulder, vroeger zo schoon, de beste uit den omtrek waren door de arme
huurboeren geheel als uitgeput.
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In oorsprong was Broekeling een beemdengebied

Hopelijk was Joannes van de Laar, overgrootvader van mijn moeder, daar
niet alleen verantwoordelijk voor. Hij was tot 1824 een van de pachtboeren
binnen de wallen van Tulder. Toen op zekere dag enkele Franse soldaten er
verpozing zochten, onrechtmatig hun paarden in ‘zijn weiland’ lieten grazen en bovendien nog bespottelijke opmerkingen in zijn richting wierpen
ergerde hij zich grenzeloos! Bijna alle broers en zussen van mijn Tulderse
overgrootmoeder stoorden zich niet aan grenzen: allen emigreerden naar de
Amerikaanse staat Wisconsin.

Soldatenoverlast aan de orde van de dag
Het was overigens niet de eerste keer dat er melding gemaakt werd van
soldatenoverlast. In 1593 werden soldaten in de heide bij Tulder gesignaleerd: Den vierde octobri synder enige ruyteren van Hooghstraten ende soldaten vanden Bosch gevangen ontrent Tulder byden ruyteren van Bax tot Bergen
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op Zoom liggende. Volgens Leo Adriaenssen waren in 1606 op de hoeve zelf
soldaten gelegerd, maar voor de eerste jaren van de tachtigjarige oorlog mag
men veronderstellen dat militairen er bijna permanent aanwezig geweest
zijn en overlast bezorgd hebben. Het rampjaar 1672 zou ook voor Tulder
opgaan. Tussen 1 mei 1672 en 24 maart 1673 beliep de schade berokkend
door de militairen op 712 gulden 12 stuivers 9 penningen. Een enorme
schadepost, als men weet dat men voor dat bedrag in die tijd een redelijk
boerenbedrijf kon kopen. Een tweehonderd man grote partij Fransen, die
zich aan de voorraad tegoed deed ende alles mede genomen dat van importantie was, en kisten en kasten t’geene geslooten was aen stucken geslagen, hielden danig huis op Tulder.
Tijdens de Franse oorlog van 1672-1678 liepen de buitengewone lasten zo
hoog op, dat de hoevenaar Dionys Coolen voor het eerst in de bekende
pachtgeschiedenis zijn contract opzegde en de hoeve verliet. In 1675 liet
de hoevenaar enkele Esbeekse boeren verklaren dat den requirant sodanich
werd belast doir vuyteringe van ruiters ende soldaten ende andere excessive costen onmogelijk voirden requirant ofte op de voorschreven hoeve sodanich te
connen blijven. Een internationaler voorval deed zich voor op zaterdag 14
januari 1690. Om 18.00 uur deden zes Spaanse ruiters Tulder aan. Zij werden even later door een afdeling Nederlandse ruiterij gearresteerd. De volgende dag vertrokken beide groepen vanuit Tulder naar Hilvarenbeek.
Afijn, laten wij terugkeren naar de confrontatie van genoemde Jan van de
Laar met de Franse soldaten. Tactvol en uiterst beheerst diende Jan hen in
zijn beste school-Frans van repliek; hij had zijn priesteropleiding niet geheel voltooid doch beheerste zijn Frans zeer goed. Dat hadden de ruiters
van dat boertje niet verwacht; totaal overdonderd dropen ze af en spoorden hun paarden. Jan was de lachende winnaar in het conflict. Zelfs buiten
Esbeeks grenzen werd het bekend. Baron De la Court nodigde hem samen
met Maria van Haendel, voor wie hij enige jaren eerder nog ‘zijn steek’ de
immense hei ingooide, uit om op De Baest te gaan boeren.

Huurboeren hadden het zwaar te verduren
De bewoners Jacobus Fabrie, Johannes van Laarhoven de en weduwe
P.W. van Rooy hebben het daarentegen kennelijk niet kunnen rooien op
Tulder. Toen de twee boerderijen, beide daterend eind zestiende eeuw, bij
de Tulderhoeve afbrandden werd voor de arme huurboeren definitief de
kaars uitgeblazen. Tulder was in 1895 reeds opgekocht door notaris Emile
Huysmans, een grootgrondbezitter en fanatiek jager. Terwijl Huysmans
zich met de Tulderse jachtconflicten kon gaan bezighouden nadat hij de
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uitgepierde akkers opgeplant had, kon Jurgens, de parochiegrens-conflicten
nog maar net verloren, op zijn beurt met de botte bijl zijn kruit verschieten
tijdens de Esbeekse geschillen. Om niet met nog meer mensen in conflict
te komen besloot hij in zijn parochiejournaal: Bij mijn intrede in Esbeek
kon ik de zogenaamde rechten der Heerlijkheid Tulder van de eigenaar van de
Wijngaarde, te Vessem, cadeau krijgen: doch Monseigneur Godschalk raadde
de aanneming ten zeerste af- en bestonden zij nog, dan zouden zij mij in de
grootste moeyelijkheden met de heer van Hilvarenbeek brengen. Groot was
onze verbazing toen we onlangs op de uiterste oosthoek van Broekelingen
een gewapende grenspaal van ‘een jachtgebied’ uit de sloot trokken en het
gebeitelde opschrift lazen: JURGENS. De laatste jaren is het landschappelijk waardevol relict uit de Middeleeuwen sterk in de belangstelling
gekomen: het streven om cultuurhistorisch agrarische landschappen te onderkennen en te behouden is daar debet aan.

Discussie over Tulder en Broekeling
Onenigheid, het kan haast niet anders, bestaat er over het toponiem Tulder.
Ook de genealogen dingen mee naar de waarheid omtrent het geslacht Van
Tulder. Op de frauduleuze en fabuleuze werkzaamheden aan die stamboom, begonnen in de zeventiende eeuw, werd voortgebroddeld door B.W.
van Schijndel en Peter Hubertus van Tulden. J.A.M. Coolen meende die
in 1975 oprecht te kunnen voltooien. Met enig ontzag zien we in de naaste
toekomst uit naar de genealogische afstraffing door Leo Adriaenssen.
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Waterpoel de Meurtel in de Lange Akker op Tulder
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Een landschappelijke afstraffing verdient Pierre van Beek evenwel niet.
Door gebrek aan kennis en overmaat aan fantasie romantiseerde hij er bij
Tulder op los. In 1964 schrijft de journalist in ons regionale dagblad nog
idyllisch over het Breuckelen, een ‘gebied’ vlakbij Tulder: Een deel van het
Broekeling heeft zo al een ver voortgeschreden stadium van venvorming bereikt,
maar we komen nog allemaal op tijd, om het gade te slaan. Liefhebbers van
de natuur, die door geen mensenhand wordt geleid, komen hier aan hun trekken. Het landschap verkeerd in echte oerstaat. Het blijkt een grenzeloze misvatting te zijn. De oudste beschrijving van het bedrijf Tulder uit 1609 geeft
de kwalificatie grotendeels ingegraven zekere kwade velden aan het Breukelen.
Het bestond uit hei en wei, gescheiden door een stroompje: de bovenloop
van de Hoogeindse Beek. In 1794 verkocht Arnoldus Swagemakers Tulder
aan Adriaen Weygerde. Daartoe behoorde onder andere item een perceel
heyde en moerputten genaamt de Breukelingen groot volgens de meting 112 lopense 8 roede.
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De wal rondom Broekeling nog mooi aanwezig

Dat die broeklanden zeker niet de beste van de abdij van Averbode waren
blijkt ook wel uit de steeds terug kerende sterke raadgevingen van abt
Arnoldus van Tuldel in zijn Cartularium uit 1404 aan de abten die na hem
zouden komen: “En zo moet hij altijd de voorziening van het vlees doen:
ten eerste moet hij ervoor zorgen dat hij meteen na Pasen vijftien kalveren
als voedsel bestemt voor de hofmeesters en dat hij de rest overdraagt aan de
beheerder van de provisiekamer voor de keuken ten dienste van zijn eigen
kamer. En het feest van Pasen tot aan het feest van de Heilige Johannes de
Doper moet hij het kalfsvlees gebruiken voor de eerste gang in zijn kamer
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en gezouten en gebraden vlees voor de volgende gang. Zo ook kan hij van
het feest van de Heilige Johannes de Doper tot het feest van de Heilige
Remigius vlees gebruiken van schapen die op het broekland van Testelt zijn
vetgemest, voor de eerste gang en van kippen, duiven en dergelijke voor de
tweede gang. Zo ook kan hij van het feest van de Heilige Remigius tot aan
de week voor aswoensdag vlees gebruiken van koeien of runderen, die ook
op het broekland voornoemd zijn vetgemest, en vlees van konijnen en kapoenen en dergelijke voor de tweede gang, al naar gelang hem goed dunkt.
En hij moet altijd voor deze zaken zorgdragen en erop toezien dat deze
dieren altijd worden gevoederd in de veehoeve en in andere hoeven en dat
alle hoeven die tot het klooster behoren en vooral in Campinia, te weten
Stercsel, Lummel, Pipenspade, Culensrode, Tuldel, Eel, Balen en alle ander
hoeven die zoveel vee hebben als ze kunnen voeden, aangezien het klooster de opbrengsten die daaruit voortvloeien niet kan missen, namelijk wol,
al naargelang de omstandigheden en dergelijke. Aangezien het gras van het
broekland in Testelt zo vet is, moet het vee dat op die weiden graast, in de
zomer twee of driemaal worden adergelaten, opdat het niet door overvloedig bloed omkomt, wat meermaals is voorgevallen, en dan met name bij
koeien, ossen, en ander vee dat daarheen is gebracht.” Hierbij steekt de beschrijving van de Brukelingen uit 1794 in vettigheid maar schril af: hei en
moerputten!
De kunstmatige vettigheid bracht echter wel Eduard van Puyenbroek, die
het goed in de jaren ‘30 kocht van A.H. Kloppenberg te Semarang in het
toenmalige Indië om te trachten nog wat gewin uit het gebied te halen. Hij
bouwde een flinke stuw om in het zodoende geïnundeerde gebied de eendenkweek te kunnen beproeven. Van die periode stamt ook de grotere toevoer van water vanuit het Poppelse gebied van de Belgische Boerenbond via
Tulder naar Broekeling; toen een overlast, nu een geschenk uit de hemel
van onze zuiderburen voor het opnieuw droger wordende Esbeek.
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Van Puyenbroek dient zich aan
Misschien werd hij op het idee gebracht door zijn broer Hendrik Johannes
van Puyenbroek die in de jaren ‘20 op Wellenseind, voor de argeloze wandelaar een ‘natuur’gebied, op de grens van Lage Mierde en Esbeek een soortgelijke waterplas creëerde. Allereerst kanaliseerde hij een stuk van de Reusel
waardoor een behoorlijk gebied vol met meanders geïsoleerd kwam te liggen. Vervolgens liet hij die laagte tussen de nieuwe beek en de uitlopers
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van de Dunse Bergen onder water lopen. In deze omgeving zou onder andere de Indische loopeend wel uit de voeten kunnen! Het werd echter geen
succes.
Zijn broer Ed had evenmin succes op Tulder\Broekeling. Het tij keerde
toen de familie De Utrecht te vlug af was en Gorp en Rovert kocht. De
Utrecht moest tevreden zijn met ‘kruimel’ Tulder dat ze terstond in hun
landgoed integreerde. In 1972 zou De Utrecht op haar beurt Het Brabants
Landschap te vlug af zijn door Wellenseind op te kopen. Mevrouw Van
Puyenbroek-Swinkels: “Ik hoop voor de toekomst dat het gebied intact
blijft en dat er bijvoorbeeld geen productiebossen aangelegd zullen worden.” Of al deze transacties thuishoren onder de noemer ‘conflicten’, zullen
de bronnen in de toekomst duidelijk maken.
Onder de aangrenzende boeren is ‘de Autopad’, een tracé dat kaarsrecht op
het waterige Broekeling afstevent, nog de enige herinnering aan gemotoriseerd bezoek van Van Puyenbroek uit de jaren ‘30. Het is een stiltegebied
geworden; alleen het monotone gebrul van de stuw mag dat verstoren.

Aanleg trambaan zorgt voor tweespalt
140

In diezelfde jaren ‘30 verstomde ook het stampende gepuf van de stoomtram die Tulder overigens niet aandeed, doch op geringe afstand passeerde. Aanvankelijk was de spoorlijn exact op de grens van de landgoederen
van de Oranjebond van Orde en De Utrecht richting Belgische grens geprojecteerd. Omdat bleek dat het aanknopingspunt in België wat oostelijker zou gaan vallen (het gaf België een bekorting van zestig meter en
een besparing van wel meer dan 800 gulden) kwam de directie der
Buurtspoorwegenmaatschappij met een voorstel naar beide landeigenaren. De Utrecht zou een driehoekig perceel van 3 ha 7 ca ruilen tegen een
evengroot 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 in bruikleen afgestaan worden. Het laatste stukje
liep alleen over het grondgebied van De Utrecht.
Om conflicten en brandhaarden te voorkomen stelden ze onder andere de
volgende voorwaarden aan de exploitant: De strook grond, hem in bruikleen afgestaan, wordt door hem te allen tyde brandvrij gehouden, dat wil zeggen gezuiverd van gras en ruigte. 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.
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Waterpoel en beemd de Nuyd op Tulder

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: Indien de tramlijn, welke op
dit terrein zal worden aangelegd niet binnen twee jaar na onderteekening van
dit contract in exploitatie is of de exploitatie gedurende een jaar wordt onderbroken, dan ontvangen de eigenaren de grond (bedoeld zijn de twee strookjes
van elk 0.25 hectare) terug zonder eenige vergoeding harerzijds.
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Bijna in Poppel in de kraag gegrepen
Enige jaren geleden reden Peter de Laat en ik de Oude Trambaan af, niet
om te controleren of er in het bewuste gebied tegen de grens een strook
‘niemandsland’ overgebleven was. Nee, we waren op zoek naar enkele ‘buitenlandse’ eigendommen van de Tulderse hoeve en naar grensrelicten. We
waren benieuwd of de zogenaamde Poppelse beemden nog terug te vinden
waren. Dat waren onder andere twee vruchtbare hooibeemden aan de Aa
te Hulsel onder Poppel, de Koyebempt en die Reyt. Ze waren in 1377 door
schenking door de hoevenaar Peter van Tuldel en in 1461 door aankoop bij
de hoeve gevoegd. De afstand tot de hoeve was drie kwartier gaans door de
heide.
Wij deden er evenwel met de auto iets langer over aleer we de percelen
aan de huidige Goorloop, de vroegere Aa-bedding, bereikten. De Poppelsche
bempt was nu bezet door een weekend-huisje met een grasveld, terwijl den
Koyebempt opgaande bomen en een haast ondoordringbaar struikgewas
had. Van de vruchtbare beemd van weleer resteerde een weerbarstige chaos
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van doornen en netels met wegschietend wild. Maar onderzoekers zetten
ook in zo’n geval door om nog mogelijke grenzen te kunnen ontwaren.
Onze positie werd daarentegen echt netelig toen we abrupt gearresteerd
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Grondruil tussen De Utrecht en de Oranjebond

werden door de dienstdoende jachtopziener ingehuurd door ‘ene doktoor’
uit Poppel. Hij hield tevens een oogje in het zeil bij het prieeltje van de heer
Noijens, eigenaar van de Gordijnschuur te Poppel. Onmiddellijk dacht ik
aan de hoevenaar van Tuldel die in 1724 met een bajonet bedreigd werd
door een clandestiene jager, een gepensioneerde soldaat: Van den Andel, in
woede ontstoken, nam sijn bayonett oft mesch en hetzelve gesteecken op sijn
fusik ende drygent den voorn. pachter heeft gesijt: in gevallen gij eenig weer
biet, ik sal u door die darmen steeken.”
Onze zuiderbuur was echter niet op zoek naar stropers maar naar inbrekers
in het huisje gedurende de afgelopen nacht. Mijn oprecht gemeende opmerking dat we ‘van Tulder’ kwamen bedaarde hem allerminst. Toen we zijn
erg ongenuanceerde opmerking: “Het zullen wellicht van die Ollanders van
camping Tulderheide geweest zijn” probeerden te weerleggen, sommeerde
hij ons onmiddellijk het privé-terrein te verlaten! “Allee ... ‘t is te zeggen,
zowat half Esbeek heeft gordijnen hangen gekocht bij jouw superieur”, deed
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hem even aarzelen. “Jouw naam zit in mijnen kop gegrift en het kenteken
van jouw voiture bij de gendarmerie”, riep hij ons nog na!

Grensscheiding Poppel-Esbeek
Enigzins aangeslagen vertrokken we via de Belgische Boerenbond richting
Tulder, draaiden op de grens linksaf en stopten bij de scherp inspringende grenshoek: seecker rondeel. Het was hier waar op 13 juni 1768 de gezagsdragers van Hilvarenbeek, die van Poppel en Weelde ontmoetten. Men
wilde de limietscheiding eens duidelijk op papier hebben staan ter rekwisitie van Catharina van Dun, weduwe Anthony Swagemakers, eigenaresse
van Tulder. Marinus, scheepen van Welde, wilde staende houden dat de limietscheijdinge soude loopen door den gragt der Tulderse goederen en den voornoemde procureur van Dun seijde: “Door den wal, en niet door den gragt”, en
seijde daar bij: “Den gragt is de holte en den opworp is den wal”. Waarop den
raadsheer Louis antwoorde: “Soo verstaan en sien ik het ook, gelijk van Dun
segt”, waarop den raadsheer Louis seijde tegens sijnen secretaris: “Schrapt het
uyt en schrijft ‘ door den gragt en de wal ende sijn vandaer gescheyde’”. Het
ging hier duidelijk om een stukje eigendomsgrens die nu samenviel met de
aartgrens tussen Hilvarenbeek en Poppel en Weelde.
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Enkele jaren eerder werd de grens tussen de vroente van genoemde dorpen gebaseerd op een akkoord de dato 8 oktober 1633 nog eens nauwkeurig nagelopen. In 1765, toen wisselde de hoeve voor het eerst van eigenaar,
startten de belanghebbenden vanuit Rovert: ten eynde eendragtelijck te begaan den reen, en lemietscheijdinge van den aart tussen Hilvarenbeek, Poppel
en Welde, sijnde gedaan ende bevonden soo ende gelijck hier naar is volgende.
Eerstelijck schijdende en beginnende van de sluijse van den Roverse watermoolen linie regt tot op den hoek van de wal der hoeve van Thulder naar Welde
uijtgelegen en van daar voort continueerende deselve regt lenia regtuyt tot den
Beekse aart ende heyde naar Mierd waarts aan, op zeekere pael off paalput, te
weeten een en twintig roeijen en twaalff voeten van den selven gragt van de
Tulderse hoeve, strekkende naer Mierde toe aan. (...) Ten eijnde daardoor alle
occasiën van verschillen des aangaande (:de welke andersints in tijden en weijlen daar over soude hebben konnen op koomen:) voor te komen (...) afgeteijkent
met opgeworpen nieuwe hoopen en welke hoopen nog nader met berken boomen sullen beplant en tot paelen gestelt worden door de wederseijtse gemeentens, soo dra daar toe den bequaamen tijt sal gekoomen sijn (het was toen pas
7 augustus!).
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Slepend conflict tussen Tulder en Poppel
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Catharina van Dun stoorde zich op 28 november 1765 niet aan de gemeyntsgrens. De vorster legde beslag op het vee van de Tulderse hoevenaarster, dat op de woeste gronden van Poppel graasde. De dorpen Weelde en
Poppel overlegden onder andere een reglement van 5 april 1745, deels gebaseerd op een verklaring uit 1661, met betrekking tot de gemeyntens: Dat
gheene afgesetene der voorschreven twee dorpen als van Bedaf, Baerlen, Meirde,
Merxplas, Beeck (:dat is Hilvaerenbeeck:), Raevels, Eele, Sondereyghen etcetera
onder de voorschreven limieten ende paelen en sal moghen torff steken, heijde
maeijen, beesten ofte schapen hoeden ofte weijden, leem ofte cleij graeven, rus
ofte bleeckelink steken ofte vervoeren, op pene van 50 guldens ende verbeurte
van de waeghens, kerren, peerden ofte ossen met de welcke het selven sal worden vervoert. (...) Dat de suppliante nochte die van Hilvarenbeeck noijt en
hebben gecontribueert nochte tot op den dagh van heden contribueren in den
aertchijns, die de geïnsinueerde ter oorsaecke van hunne voormelden aert genoodsaeckt sijn jaerelijckx te betalen.(...) Men can niet gelooven dat sij suppliante oijt diergelijck contract sal ten voorschijn brengen, want diergelijcke
notitiën van abdijen sijn eijgen schriften die door den proviseur ofte door eenen
ofte den anderen religieus voor hunne commoditeijt worden te boeck gestelt, de
welcke geen het minste geloof en verdienen.
Aernt van Tulder, abt van Averbode van 1368 tot 1394, toonde zich in het
voorwoord van het Cartularium toch behoorlijk oprecht: “Wij Arnoldus,
abt van Averbode, aanschouwen vol zorg met ons innerlijk oog hoe, vooral in deze tijden, de gehele wereld is ondergedompeld in het kwaad en van
dag tot dag bereidwilliger om meer geneigd is andermans goed te nemen
en te begeren (...). Omdat wij deze onwetendheid willen wegnemen, ja zelfs
de rood gekleurde waarheid over alle verwervingen van onze goederen aan
onze nakomelingen willen openbaren, hebben wij verordend alle brieven of
charters over de goederen van het klooster die tot aan onze tijd op de een
of andere wijze zijn verworven te inventariseren en te registreren.” Hij vervolgt: “dat de prelaat wanneer hij dit boek dat wij een waarachtig cartularium kunnen noemen, bij zich heeft, niet op de oorspronkelijke brieven hoeft
terug te grijpen, evenwel onder het voorbehoud dat ze ondertussen worden geïnspecteerd, opdat ze niet door wormen worden aangevreten of door
eigen verrotting vergaan.”
Die van Poppel wonnen het pleit echter niet. In 1770 werd Catharina van
Dun door de Raad van Brabant in het gelijk gesteld, waardoor Poppel
en Weelde flink in de geldbuidel moesten tasten om een schadevergoeding uit te keren. In latere verkoopadvertenties wordt ook uitdrukkelijk de
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Kaart van de Tulderhoeve uit 1840

gerechtigheid van met hoorne-beesten en schapen, te gebruiken den aard, heide
en weide van Poppel en Welde vermeld.

Recht op de omliggende vroente
De slepende kwestie tussen Tulder en Poppel begon erg opvallend op het
moment dat de abdij het bedrijf van de hand gedaan had! Misschien hadden onze zuiderburen de processen tussen Tulder en De Mierden er op nageslagen. Daarin konden zij lezen dat de abt van Averbode, in verband met
gemeyntsoverschrijding, door hertog Antoni van Brabant geen strobreed in
de weg gelegd mocht worden op de Mierdse heide (vonnis: Antwerpen 26
september 1414). Uit het voorafgaand uitgebreide getuigenverhoor van 28
januari 1405, laten we even de eerste getuige Aert van Bekerdijc aan het
woord: dat dat hoff van Tuldel vijfftich jaer lanc ende meer gebruect ende gebesicht heeft den aert van Mierde gelijc die van Mierde, -dats te weten met horen
beesten ende heyde daer op gehaelt ende torf daer op geslagen ende gesteken-,
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ongekalengeert ende onwederseet, tot desen gedinge toe. Voert soe tuygt Aert voerscreven, dat hij geweten heeft, dat die van Mierde gescut hebben die van Esbeke
ende die van Beke, wanneer sij den aert bescidden. Ende die van Tuldel en worden niet gescut, nocht gekeert tot desen tijt toe. Voert soe tuycht die voerscreven
Aert, dat die van Tuldel den voerscreven aert gebruect hebben inder maten voerscreven van recht ende niet van gedoege. Ter vergelijk met de situatie in andere
regio’s aanhoorde men Heyn die Hane, die echter nog niet zo zeker was: de
scouheit van Kempelant, tuycht, dat twe guede liggen tot Sonderwijc buyten de
prochiën van Oerle, den goedshuyse van Postel toebehorende, die mede bruecken
en besigen der gemeynten van Oerlen gelijc die van Oerlen. Mer weder dat dat
van recht is oft nyet en is dat en weet hij niet. Vervolgens brengen veel aanwezigen naar voren dat Tulder gekocht zou zijn in driën gemeynten, te weten in
den gemeynten van Beke, Weelde en Mierde.

Grens dwars door de hoeve

146

De oude Tulderhoeve zelf, afgebroken in 1663, lag op de (dorps)grens met
Poppel. Toen liep de grens dwars door de boerderij heen, door den herd
langs de ‘haalboom’ waaraan de koeketel hing te pruttelen en waaronder
de bewoners ongetwijfeld vaak buurtten. Vergelijkbare gesprekken kan men
op winteravonden in het enclave-dorp Baarle-Nassau anno 2011 misschien
nog wel opvangen: als sij met malcanderen aenden viere saeten, dat die gene
die saeten naest Weelde seijden die gene sittende naest Beeck: “Gij sit op het
Beecx”. Ende dat die gene die waeren sittende aende oft naest de Weeldsche syde
waeren seggende dat sy waeren sittende op het Weeldts.
Doordat de oude hoeve een dertigtal meter
verder naar het oosten toe voorzien van de
mooie gevelsteen herrees, moest de grens
anders gemarkeerd worden. Op
21 maart 1663 werd
ter plekke
eenen seer
groeten

Plattegrond verkoop Tulderhoeve in 1795
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steen tot eene memorie ingegraven. Deze grenspaal hebben wij nog niet teruggevonden. Toen we in januari 2004 daarnaar op zoek waren, vonden we
wel ter plekke de fundamenten van de oude Tulderse brouwerij.
Vanaf genoemde haalboom liep de dorpsgrens recht naar de sluis van de
Rovertse watermolen. Hier hebben de hoevenaars wellicht hun graan laten
malen. Nadat meester Jan van Tuldel het maalrecht van Rovert in 1553
kocht, verwierf mr. Jan Lemmens de molen in de zestiger jaren.
In 1753 besloot Berbel van Tulder het leen te houden met verplichtingen en
rechten voor de inwoners van Poppel, Weelde en Ravels: eenen sekeren watermole gelegen onder de heerlijckheijt van Poppel, genaemt den Roovert, metten stroom waer op den vorschreven molen is dreijende, als oock den gront en
bodem, bosse, opgande houte en alle sijne toebehorte met den gemale in de proghie van de vrijheyt van Welde en Poppel en Ravels. Dese nabure van de vorschreve dorpe gene graen te mole brenge op andere heere lande, het sij naer de
baronie van Breda ofte naer de meyrij van Sertogenbos (...). Item in desen vorschreven watermole bestaet oock in eenen olimolen vermits de gemeyntenaren
hunne saet naer desen vornoemde olimole vrij moge te slage brenge.

Op zoek naar drie ‘grensputten’
147

Ook de prachtige tocht van Tulder
naar Rovert ondernamen wij eens,
maar dan met de fiets, onder andere op zoek naar toponiemen uit
een verklaring uit 1631 van de hoevenaar van Ravels: datter drij puttekens oft cuyltkens gelegen waren, een
inde cuyltkens leecht ende het ander
in eenen berch naer Papenschoot naer
Rovaert oppe. Ende het derde putteken was gelegen int sant naer Tuldel.
De twee laatste vonden we terug.
Het eerste niet; in Papschot liggen
er te veel om helderheid te krijgen.
Als onze Belgische vrienden overigens de beschreven knik in het
trambaanvak niet veroorzaakt hadden, dan zouden wij dat putteken
int sant naer Tuldel ook nooit meer
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teruggevonden hebben; de tram zou er dwars doorheen op de grens afgestevend zijn.
Toen de schemering op Tulder begon in te vallen, besloten we huiswaarts te
gaan en ons de grens definitief de rug toe te keren. Voordat we bij de vijfsprong met de leugenbank, hier komen pas echt sterke Mierdse, Poppelse
en Esbeekse verhalen boven tafel, linksaf de ‘Prins Hendrik’ indraaiden
wierpen we nog een keer een blik op het meest markante punt van onze
tocht: paal 208.
Op een steenworp afstand van dat punt ligt de Appelenberg. Het woord
appel kennen we onder andere in twistappel. De aanwezigheid van zo’n
naam van een hoogte vlakbij een gemeynts- dorps- en rijksgrens neigt ons
onmiddellijk tot de interpretatie van ‘hoger beroep’ of ‘sein tot verzamelen’. Daar het Mierds grondgebied is heb ik nu in het kader van dit artikel
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Deze brief verhaalt de verplaatsing van de grenspaal in 1663
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Advertentie van de Tulderhoeve in 1783

eigenlijk helemaal geen recht van spreken. Toch wil ik een poging wagen!
Het element ‘appel’ betekent: laag gelegen drassige gronden. Het is inderdaad een moerassig gebiedje met plots een zanderige verhoging; Poppelse
en Esbeekse mountainbikers weten hier alles van. Een van de voorgangers
van paal 208, een bercken boom op een hooghte, een grachtten daer om: houden de naerburen met poppel en weeld voor scheypael, vonden we in de bronnen. Het was daar waar twee markante tappers, Trees uit Esbeek en Mitje
uit Poppel, voor ons poseerden, elkaar vonden en toostten op een grenzeloze vriendschap.
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Boerderij Hendrixen
trotseerde storm van 1674

H

154

et jaar 1672 is in de Nederlandse geschiedenis later bekend geworden als ‘het rampjaar’. Op 26 maart kregen we oorlog met
Engeland en op 6 april met Frankrijk. Ook twee Duitse vorsten
rukten in mei van dat jaar met hun legers op naar de Republiek. De wrede
moord op de gebroeders De Witt in de Haagse gevangenenpoort was misschien wel het dieptepunt.
Voor de Franse legers met hun plundertochten konden de Esbeekse boeren
zich nog ternauwernood in veiligheid brengen. Op twee plaatsen in Esbeek
had men ‘schansen’ ingericht, waar vee en bezittingen verstopt konden worden. Maar tegen het onheil dat twee jaar later op hen af zou komen kon
niemand zich wapenen.
Op de vroege avond van 1 augustus 1674 ontstond er ’s avonds rond 8 uur
een gruwelijk onweer met donder, bliksem en zware stortregens. De storm
trok van Parijs via Brussel en de Zuidelijke Nederlanden via Utrecht naar
Texel. Daar zonken vele schepen, terwijl in Amsterdam meer dan 26 molens op de wallen werden omvergeblazen. In de stad Utrecht, waar ook nog
vijf kerken werden verwoest, werd het complete middenschip van de grote
Domkerk weggevaagd. Op het huidige Domplein zien we nu nog de plekken van de vroegere pilaren.
Ook in Esbeek zou de storm zijn tol heffen. Het oude boerderijtje op het
Spaaneind, in de volksmond boerderij Hendrixen geheten, was in 1674 in
eigendom van Dielis Claes Bruers, een verre voorvader van Janus Bruurs.
Hij woonde er zelf niet, doch verpachtte het aan Crijn Peter Smolders. Zijn
vrouw heette Treyntje Wouters, nu nog de naam van een perceel aan de
Spaaneindsestraat. Het is het perceel waar nu de stal van Veron op staat,
ten oosten van de Mik.
Op 18 december van 1674 stapten schepen Matthijs Stappaerts en Peter
Sebrechts naar Esbeek om getuige te zijn van de geleden stormschade.
Ook toen al bleken de ‘wethouders’ niet erg snel te opereren! Achteraf gezien maar goed dat de schepen en eigenaar Bruers de boerderij niet wilden
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Boerderij Hendrixen fier overeind na de storm van augustus 1674

slopen, maar uiteindelijk gingen herstellen. Sebrechts had geklaagd onder
andere niet te kunnen backen. De nieuwe huurder had Bruers al verschillende malen gemaand en verzocht om ’t geene wederom te maecken ende te repareeren, dat hij niet coste woonen.
De muren van de bakoven waren omgevallen en het dak was gewoon verdwenen. Vervolgens noteerde de Beekse schepen nog de volgende geconstateerde schade:
- gehele achterhuys vant woonhuys bestaen hebbende in twee gebonten geheel
omverre ende wegh;
- item de muure ter syde vande hoochkamer omverre gevallen;
- liggende oock deselve hoochkamer boven geheel open ende dackloos, deselve
geensints can weeder gebruycken.
Ook in Beek was er behoorlijk schade. De reeds lang verdwenen Heimolen,
die vroeger Doornberchse molen heette (een ‘doorn’ is een zandrug, die er
tegenover ligt, waar vroeger de galg op stond) was door eenen extra ordinairen storm omgewaeyt. Later is de molen afgebroken en verplaatst naar
de Doelenstraat waar nog steeds de ‘Doornboom’ de stormen trotseert.
Natuurlijk waren er veel meer schadegevallen te noteren. Doch veel archiefmateriaal is onder andere door brand en plunderingen later verloren gegaan.
Ik denk dat zelfs de oude lindeboom op het Beekse marktveld toen ook het
loodje heeft gelegd, of onherstelbare schade heeft opgelopen. Bovendien dat
er kort daarna een nieuwe linde, de huidige gebodenlinde, geplant is. Het
plantjaar is immers: 1676! Esbeekse boerderij Hendrixen heeft de tand des
tijds doorstaan en is nu een ‘Oase op het Spaaneind’. Dat is tevens de titel
van een boek dat over die hoeve is verschenen.
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Platvloers gevecht aan
de Mostaard in 1690

I
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n de oude boerderij van Jan Verhoeven, recht tegenover de nieuw gebouwde van Gerrit van Gerven, boerde op het einde van de zeventiende
eeuw in alle vreedzaamheid familie Woestenburgh. De hoeve leunde aan
tegen de oude Heerbaan die Esbeek al vroeg uit haar isolement trachtte te
nemen. De brede zandweg voerde vele voerlieden vanaf Hilvarenbeek via de
Lange Gracht en Dun naar Hooge Mierde. De kaarsrechte dijk dwars door
de heide via Dun zou pas bijna 100 jaar later worden aangelegd. Het stukje
vanaf het kruispunt in Esbeek werd pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw
met beton volgestort: voorheen was het voor de voerlieden veel te drassig
om er een weg te vinden. Van menigeen mag deze achterhaalde racebaan er
weer uit!
De ‘Oude Baan’ liep pal achter de boerderij door, waar Hendrik Jan Peters
zijn plicht als boerenknecht vervulde. Daarnaast kon boer Jan Laureys

Mina Verhoeven vreedzaam op het erf waar de gevechten plaatsvonden
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Woestenburgh nog rekenen op de diensten, althans wat het gewone werk
in en rondom het huis betrof, van dienstmaagd Margriet Jacobs. Eigenlijk
was de knecht ‘een brave Hendrik’ die zich ontplooide als een prima verzorger van het vee van de boer. Hij molk er de vier koeien, voerde de vijf
leege beesten, leste het paard de dorst en hoedde er tussendoor de kudde
schapen. Daar rondom heen zwermden op de lange warme zomeravonden
ook nog tien stocken bien rond die venijnig konden steken. Dat alles moest
de jeugdige Hendrik in het oog houden. Ook de huisvrouw van Thomas
Schilders, die op het Spaaneind aan het verdwenen Klapstaartstraatje
hoeve de Clapstert exploiteerde, hield hij argwanend in de gaten. Thomas
Schilders had die hoeve geërfd van zijn rijke oom Servaes Middegaels, die
in Antwerpen als schoolmeester werkzaam was. Thomas was kapitalist en
onder andere bierbouwer naast de Valck.
Knecht Hendrik Jan was een knaap van weinig woorden, maar wel met
een groot waarnemingsvermogen. Hij had in zijn kleine dorpje al meerdere
malen rondgebazuind, dat mevrouw Schilders haar eigen knecht, Adriaen
Jan Vosters, wel geerne sagh off diergelijcke woorden. Doch in zo’n kleine besloten gemeenschap had hij beter op zijn woorden kunnen letten dan openlijk op vrouw Schilders haar ontboezeming.
157

Op donderdagavond 29 juni 1690 stond Margriet Jacobs even na zonsondergang, wijdbeens leunend tegen een staander van de schop, in al haar
zwoelheid onder het blauwe zwerk te dagdromen.
Plotseling werd de meid opgeschrikt door een hevig tumult op de plaats
achter het huis van de baas (nu de later aangelegde Groenstraat). Zij zag dat
Thomas Schilders de knecht Hendrik vatte ende tsaemen onder de voet vielen. Daarna gooide Adriaen Jan Vosters zich boven op hen en schreeuwde
met een bloot mes in de hand: Tja, weert nu u lijff! Uiteindelijk wist onze
knecht zich los te wringen en kon hij net op tijd bij de boer binnenvluchten.
Hij had een schrouwelijken steken van buyten in zijn lincker arm. De wond
was zo diep datter de vendoon uitspoot. Aldus chirurgijn Hanegraeff die
verder nog twee steken in zijn rug en een grote snee over zijn linker bilpartij constateerde. Ons slachtoffer was behalve zwaar toegetakeld, ook
erg verbouwereerd: er waren helemaal geen woorden of crackeel aan vooraf gegaan. In zoverre kunnen we hier misschien wel spreken van de eerste bekende vorm van ‘zinloos geweld’ in Esbeek. Hoewel: enkele jaren
eerder had buurman Peter van Spreeuwel met een riek een sware quetsuer
op de heup aende slincker sijde opgelopen. Ook hij had schijnbaar niets
gezegd!
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Een goed fundament is voor Van Gisbergen maar een peuleschil
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Fundament en schuilhut reeds klaar in het najaar van 2010
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Invasie Franse leger in
Esbeek in augustus 1794

D
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e militaire dreiging vanuit het zuiden hing al lang in de lucht en
troepenbewegingen aan de grens met Poppel werden steeds frequenter. Twee boeren uit Dun, Dirk Roosen en Jacobus van Dijk, transporteerden de bagage van een gedeelte van het regiment van luitenant generaal Baron van Wilcke naar Bladel. Ook het transport van het regiment van
generaal majoor Warthen Sleeben op 24 februari ging over de pas aangelegde Dunsedijk via Netersel naar Bladel. Nadat Bekenaar Willem Heeffer
wederom een compagnie naar Esbeek had weten te loodsen, vond er twee
dagen later op 31 maart een enorm militair transport door Esbeek plaats.
Adriaen Weygerde van de Tulderhoeve zette twee karren in en beurde per
kar 1-16-0 gulden. Een kolonne van 29 karren passeerde de Mostaard om
drie bataillons Meckenburgse troupes via Dun verder te vervoeren. Op 26
juni kregen Jan Schilders en Peter Cornelis Maes de opdracht om in verband met de veiligheid de reen (=grens) tusschen Hilvarenbeek en Poppel aff
te paelen. Het mocht niet baten: op 27 augustus 1794 kwamen de Franse
troepen, zonder ook maar ‘een stofwolkje’ via Rovert Hilvarenbeek binnen
onder aanvoering van generaal Pichegru. Diessenaar Cornelis Cools die aan
het jagen was, sloeg groot alarm en reed pijlsnel naar huis. Hij woonde in
Diessen op den Heuvel, later herberg Klessens-Van Helvoirt.
Meester Lauwers schreef in 1924 uit de losse pols: “Het volk sloeg op de
vlucht, vee en kostbaarheden meenemende”. Het Beekse archief toont
echter een totaal ander beeld. Alle inwoners van Beek en Esbeek werden ‘ingespannen’ om het gigantische Franse leger mobiel te houden. Jan
Vingerhoets werkte bijna 12 dagen om de banken in de Beekse kerk te ruimen om er paardenkribben van te maken. Jan Bruurs bracht een kar met
zieke Fransen naar Poppel en Jan Wilborts beurde drie gulden omdat hij
zijn paard had voorgespannen voor een Fransche leegerwagen na Turnhout.
Esbekenaar Michiel Vlijmans moest zijn os een dag afstaan. Arnoldus
Luyten van de Mostaard had zelfs een dag met den osch en kar in de toorn
gestaan. Adam Timmermans uit de Broeksie verhuurde zichzelf met kar en
os voor negen dagen.
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Franse generaal Pichegru marcheerde Esbeek binnen op 27-9-1794
161

Jan Hermans uit de Groenstraat was zelfs 20 dagen van huis. Buurman Jan
Gerit Rijkers was vijf dagen onderweg om 30 geleverde schapen naar een
Frans kampement bij Chaam te brengen. Uit de Groenstraat kwamen nog
meer leveranties: een swarten bonten veers van Gijsbert Schellekens en een
rooy bonten veers van Jan de Brouwer. In Esbeek kregen niet minder dan
319 personen onderdak!
Jan Wouter Bruurs had f 25,- schade door de rampe van den orlogh: boter,
spek, vet en weggehaald geld. Bij Jacobus van Dijk op Dun werd voor
f 10,- aan boekwijt op den akker wegh gehaalt. Niet ver daar vandaan werd
bij herbergier Jacobus van de Zande schade geleede in huize, bier, snevel,
ketel, pinten, kannen, vet, boeter, keys en soeten moelke. De Tulderhoeve sloot
de rij met een schade van ruim 128 gulden. Daarbij zat een voorraad kalfs
en schaapen huyden bereid als trommelsvellen. Arnoldus de Messemaeker
mag als een echt slachtoffer worden gezien: gaande over het veld onnoezel
door de fransche jaagers deerlijk gekapt en doorwond. Drie jaar later stierf hij.
Dirk van Gils werd met zijn knecht levend in zijn schuur op het Hoog Spul
verbrand. Zij werden afgestraft omdat ze met dorsvlegels enkele Fransen
driftig te lijf waren gegaan! Op 18 mei 1798 werd op de Beekse markt feestelijk de vrijheidsboom geplant.
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Schuttershof gebouwd in
1902 aan de Mostaard
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Schuttershof in de Dorpsstraat zoals Piet Smolders die aantrof in 1953

M

r. Aert van Tuldel bezat in 1530 een erff geheyten den Beecksen Hoff.
Dat wil zeggen een hoeve met gronden gelegen aan een riviertje.
Dat riviertje werd toen Breedebeeck (‘bree’ = modder, slijk) genoemd. Hij woonde daar niet, want hij was kanunnik van de St. Rombout
te Mechelen. Dat was de hoofdstad van de ‘toenmalige Nederlanden’. Hij
was bovendien leenheer van het restant van het leengoed den Bogairde, zeg
maar het oudste Esbeek voordat de Clapstaard en de Mostaard werden ingericht en bewoond. In 1478 had Aernt als onmondig kind het leengoed,
waarvan een windmolen en de hoeven de Craenmeer en de Clapstert afhingen, geërfd van zijn grootvader Beel Dierics van den Gruenendael.
Een andere vermelding uit 1530 sprak van een hofstad aen den Mostaert
neven die Breedebeeck. Een ‘hofstad’ is een plaats waar een hoeve of boerderij
gestaan heeft. Wellicht is dit de latere locatie van de huidige Schuttershof.
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In 1697 gaf men nog een vermelding van het riviertje de Breebeeck. Later
komt deze naam niet meer voor. Dit stroompje, dat langs het eerste stuk
van de Dorpsstraat liep en waar Esbeek zijn naam aan te danken heeft, verloor zijn functie en verdween. De Loop, iets verder naar het zuiden, werd
de nieuwe afwatering. Bij de Groenstraat werd die zelfs soms Plattebeek genoemd. ‘Plat’ betekent hier: vers, nieuw gegraven!
Het genoemde perceel werd vanaf 1656 in de verpondingsboeken (belastingboeken) aenstede aen de Mostert genoemd. Het hoorde bij de boerderij van Anthonis Willems die aan de noordkant van de Mostaard woonde.
Deze zeer oude hoeve, waar later in 1920 het postkantoor gebouwd werd,
werd begin achttiende eeuw afgebroken. Vooraf hadden er nog Aert Lom
en zijn zoon Jan Aert Lom geboerd.
Toen Cornelis Laurijssen van Roy er woonde ging het mis. Maar het was
ook het economische dieptepunt in de Esbeekse en Beekse geschiedenis. In
april 1720 werd alles bij executie verkocht. Wellicht bouwde zoon Marten
Cornelis van Roy op de aenstede van de Mostert een huisje. Later woonden
er nog Dirk en zijn zoon Matthijs van der Flaest. Deze Matthijs werd als
onmondig kind enige jaren opgevoed door buurman Jan Van Poppel, zoon
van Daniel van Poppel die er herbergier was.
Op de kadastrale kaart van 1830 staat op de plaats van het voormalige
pannenkoekenhuis dit woninkje afgebeeld, waar Arnoldus Luyten toen
woonde. Hij had zijn boerderij, op die plaats woont nu Lambert Verhoeven,
aan zijn kinderen overgedaan. Tussen hen in stond boerderij/herberg de
Mostaard, waar later Janus van Dommelen boerde. Voorheen runden er geruime tijd leden van familie Van Poppel een herberg. Op de spie er tegenover stond een schuur, waar een ‘dors-manege’ was ingericht. Met de aanleg
van de betonweg verdween die schuur. Aan de andere kant van de Mostaard
stond in de achttiende de herberg van Damen. Nadat de ‘gemeynt-functie’
van de Mostaard was vervallen, kwam die in handen van Arnoldus Luyten.
Hij noemde het ook wel het ‘Luikens’, hetgeen betekent: omsloten terrein.
Hij had het overigens gekocht van Niclaes Schellekens, die hiervoor nog
jaarlijks 12 penningen en 8 stuivers betaalde aan de Heilige Geestarmen.
Het perceel ten oosten van het koetshuis zou pastoor Jurgens graag van eigenaar Tyrus van Rooy gekocht hebben. Maar zij hadden als buren al langer onenigheid. Opvolger pastoor Van Dijk wist wel een stukje weiland
van Van Rooy te kopen. Maar in 1902 kon Dorus Smolders het betreffende perceel naast het koetshuis wel kopen en hij bouwde er meteen een
nieuw huis met een timmerwinkel op. Doruske ging allereerst het beroep
van rademaker uitoefenen.
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Moderne wagenmakerij
in Schuttershof in 1921

V

oordat Doruske Smolders in 1902 op den Beecksen Hof een nieuw
woonhuis bouwde kon pastoor Van Dijk van hem een strookje
grond kopen van 1 are 86 centiare voor het exorbitante bedrag van f
200,-. Later bouwde hier pastoor Van Gils gedeeltelijk het parochiehuis op,
op de tekening overigens ‘patronaat’ genoemd, zoals in de meeste dorpen.
Het ‘ijzeren staketsel’ dat de grens ging markeren werd op 22 maart 1902
aan de Esbeekse kerk afgestaan. Voorheen stond het voor de Beekse pastorie in de Koestraat. Tevens werd bepaald: dat in het huis van Doruske
Smolders nimmer herberg of bierhuis zou worden gehouden wijl in dit geval
aan hem het lichtplaatsen (ramen) kon worden afgezegd!
164

Op 26 april 1910 kreeg Smolders van de gemeente vergunning tot het oprichten van een schietterrein der kleinen kruisboog. De inrichting, evenals zijn
huis, werd gebouwd op sectie E nummer 2653. Het adres was toen: wijk
D nummer 24. De baan mocht 10 meter lang worden en kwam ten dienste voor een kruisboogschuttersgezelschap. Hij moest zelf wel schriftelijk verklaren, dat het niet eene fabriek of werkplaats is in den zin der veiligheidswet.
Op 25 oktober 1921 stond timmerman Dorus Smolders weer bij burgemeester J.C. de Rooij op de stoep. Nu met de vraag of hij vergunning kreeg
om een wagenmakerij te mogen oprichten. En inderdaad kreeg hij op 8 november 1921 toestemming om achter vast aan zijn woning een werkplaats
met een elektromotor van vier pk te plaatsen. Zijn bedrijfje, dat ook wel
‘houtzagerij’ werd genoemd had nu als adres: wijk D nummer 10. Tevens
diende hij een waslokaal, schaftlokaal en kleedkamer in zijn bestaande woning in te richten. Het privaat kwam in de werkplaats en het stenen urinoir
buiten in de open lucht op de hoek. Er kwamen immers twee arbeiders te
werken. Het ‘werkhuis’ kon verlaten worden door een paar dubbele draaideuren met nog een enkele deur. De verse lucht werd ook hierdoor aangevoerd en door enkele openstaande dakramen werd de verbruikte lucht
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Willem Smolders met dochter Ria, opa Doruske en Adrianus van Rijswijk

afgevoerd. De werkplaats had geen verdieping en de afmeting was 9 bij
6.50 meter. Tijdens de zitting op het gemeentehuis kwam naar aanleiding
van de hinderwetvergunning niemand opdagen! Doruske trok vier jaar
later bij de gemeente weer aan de bel.
Dat kwam omdat de herberg van Coob de Kort gesloten werd. De handboog zocht een nieuw onderkomen en men wilde al op 1 april terecht bij
Doruske aan de Mostaard die reeds het eenvoudige ‘kruisboogbaantje’
had. Op 24 maart 1925 diende hij een aanvraag voor een vergunning in.
Doruske had zelf zijn schutterij in nogal gebrekkige taal op papier gezet:
Wanneer er word geschoten op den weg aan dan word het schot opgevangen op
het doel en die bestaat uit een schutting. Zo ook op den tuin aan van de pastorie en die schutting heeft een afmeting van 2.50 m hoog en 5 m breed. Ze
zijn vervaardigd van straf in elkaar gevlogten bund met de noodige stijlen en
scharen. De schuttingen kunnen onmogelijk van planken vervaardigd worden,
want dan worden de Peilen kapot geschoten. Tussen de twee doelen kwamen
vier schietbanen met schermen van planken. Pastoor Priems schreef op 30
maart 1925 op de valreep een bezwaarschrift, waarin hij stelde dat er geen
pijlen mochten verdwalen naar de pastorie of zijn tuin. Als de schietrichting aangepast zou worden, dan tekende de pastoor ‘geen verzet aan’. Pal
tegen de tuingrens met Jan Verhoeven werden de doelen met daarboven
twee houten schuttingen en met twee loopbanen op 7 april geopend. Tegen
de verhoging van zijn jaarsalaris van 20% verzette Priems zich overigens
enkele maanden later ook niet.
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Willem Smolders runde
Esbeeks café tot 1947

166

In het midden Dorus Smolders. Links Willem en rechts Tontje

W

agenmaker en aannemer Doruske Smolders stichtte met zijn
vrouw Dina in de voorloper van Schuttershof een kinderrijk
gezin: zes dochters en drie zonen. De oudste zoon heette Willem
Smolders. Hij ging bij zijn vader in de timmerwinkel werken net als zijn
broer Janus. Deze had de pech dat hij met de elektrische cirkelzaag zijn
wijsvinger afzaagde. Later vertrok hij naar Moergestel en werd daar aannemer. Van de dochters bleef niemand in Esbeek wonen. Zo vertrok Anna
bijvoorbeeld naar Arendonk, Bertha naar Venlo en Mien vestigde zich in
Tilburg. Oudste zoon Willem was ook eens op vrijerspad in een kroeg in
Tilburg en had ‘een schone’, een echt burgerdametje, aan de haak geslagen.
Willem had de eerste keer echter zoveel biertjes gedronken, dat hij haar de
volgende keer niet meer herkende en zich ook het café niet meer wist te herinneren. Hoewel hij in de verkeerde herberg zat te wachten kwam het toch
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nog goed met Willem en Cor Totenberg, zij woonde aan het Piusplein, en
zij trouwden in 1936.
Zij namen de timmerwinkel en de winkel met café, die Doruske op 30
maart 1909 in zijn huiskamer had ingericht, over. Jongste broer Tontje
die lang vrijgezel was gebleven woonde ook bij hen in net als opa en oma
Smolders. Bovendien kwamen daarbij de broers en zussen nog vaak op visite zodat de vrouw van Willem het er zeer druk mee had. Althans dat kan
dochter Ria, zij woont nu in Dommelen, zich nog goed herinneren. De kasteleinsvrouw had als Tilburgs ‘burgerdametje’ ook niet zo’n ‘goeien aard’ in
Esbeek. Daar kwam nog bij dat Doruske nog steeds de baas speelde! Dat
Ria het enigste kind is gebleven, ze werd geboren op 30 juli 1937, legde de
inmiddels 70 jarige krasse mevrouw Reynders-Smolders zelf onlangs uit.
Haar onverschrokken oom Tontje reed zware motor. Toen hij echter een
keer met een te hoge snelheid de scherpe bocht voor het café trachtte te
nemen vloog hij van de bolle kasseien en werd hij zwaargewond bij broer
Willem Smolders binnengebracht. Moeder Cor was zo geschrokken dat ze
een miskraam kreeg en nooit meer zwanger raakte. Tontje trouwde later
alsnog en woonde nog even in de voormalige werkplaats van Rosch, naast
meester Eijsbouts. In de oorlog hadden de Duitsers de winkel geheel leeggeroofd. Willem kon toen ook niet de wekelijkse boodschappen met de transport rondbrengen, zoals hij placht te doen.
Bovendien werd het café gevorderd door de soldaten. Op het biljart lagen
de bedden om in te slapen en de gaarkeuken stond buiten tegen de muur.
Willem werd overigens ook nog bijna zelf door de Duitsers ‘tegen de muur’
gezet, toen hij te enthousiast reageerde op de overvliegende bevrijders!
Het eenvoudige café kende zijn vaste bezoekers, zoals Andreas Schotel.
Hij kreeg gratis te drinken en at er menige boterham met zult. Zelfs zijn
fiets kwam van Willem Smolders. Als wederdienst kreeg de kastelein een
ets; een niet voltooide tekening van het geboortehuis van vader Doruske
aan het Hoog Spul. Piet Schilders was ook een graag geziene gast. Frans
Schellekens, een goede vriend van Willem die even verderop aan de keiweg boerde, was eigenlijk het café niet uit te slaan! Zij waren ook fervente schutters op de baan achter in de tuin. Ria mocht daar pijlen rapen en
beurde daarvoor steeds een cent per pijl. In het café, naast de deur was het
emaillen bordje met het opschrift ‘Café W. Smolders. Volledige vergunning’ gespijkerd, was ook de biljartvereniging ‘Krijt op tijd’ thuis. Verder
stonden er een paar tafeltjes met stoelen. De tap of toog was nauwelijks
twee meter lang, maar wel omrand door een mooie koperen lijst waar men
zich kon vasthouden als het nodig was! In 1947 vertrok Willem Smolders
naar Tilburg om op de hoek van de Koestraat weer een café te beginnen.
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Piet en Trees in
Schuttershof sinds 1953

W
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illem Smolders verliet in 1947 zijn Esbeekse herberg om in
Tilburg een café te beginnen. Allereerst op de hoek van de
Koestraat en later in Broekhoven. De herberg met winkel in
Esbeek werd overgenomen door Janus Jansen. Hij was getrouwd met Pieta
Loijens en was een broer van de Beekse Spar-kruidenier Kooske Jansen.
Janus was samen met zijn andere broer Jan huisslachter. Lang exploiteerde
hij de kroeg niet, want in 1951 zette hij het pand te koop. Met de winkel
was hij helemaal al niet begonnen. Janus Jansen emigreerde met de gehele
familie naar Canada; het waren aannemers/metselaars.
Jan van Raak was in Esbeek eigenaar van ‘Café Kerkzicht’. Diens vader
Cornelis, hij lag geruime tijd in de clinch met pastoor Jurgens, had op 18
september 1890 op pand D 40 zijn tapvergunning gekregen. ‘D’n ouwe
Jan’ was slim en kocht de latere Schuttershof in 1951 zodat hij in Esbeekdorp geen concurrentie meer had. Zijn zoon Jan trouwde en bewoonde
nu het pand, waar hij bijna twee jaar herberg hield. Ondertussen bleef hij
thuis wel in de bakkerij werken. Jan van Raak sr. stopte met bakken, zodat
zoon Jan definitief de bakkerij en ook ‘Café Kerkzicht’ overnam. Zus Trees,
zeer bekwaam als kasteleinsvrouw, trouwde met Bekenaar Piet Smolders
op 7 oktober 1953 en zij konden toen het vrijgekomen pand overnemen.
Allereerst moest er een kleine verbouwing plaatsvinden in het inmiddels
witgekalkte café.
Verbouwen was Piet op het lijf geschreven. De kelder werd uitgediept, de
winkel verbouwd en er werd een magazijn ingericht. Samen met zijn broer
Ad runde hij aannemersbedrijf Gebroeders Smolders aan de Gelderstraat
in Hilvarenbeek, opgericht door vader Jan die ook nog gemeenteopzichter
was. Terwijl Ad het kantoorwerk deed was Piet vooral op de bouw te vinden om het werk te controleren en de 10 werknemers te begeleiden. Piet bezocht de mulo in Tilburg en daarna de Ambachtschool! Misschien een rare
volgorde, maar vader Smolders eiste dat zijn zoon het timmervak verstond.
Later volgde hij nog de Tekenavondschool aan de Leergangen en leerde hij
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metselen bij Jan Loijens in de Bloemenstraat. Het witte kapelletje aan de
Diessenseweg is overigens nog door Piet gemetseld, terwijl zijn vader het
kapelletje aan de Voort bouwde.
De opa van Piet was al aannemer aan de Diessenseweg en zijn over
grootvader houtzager aan de Hakvoortseweg. In 1957 bouwde Piet een
‘feestzaal voor bruiloften en vergaderingen’, waarin al spoedig één keer in
de maand werd ‘gedanst’. Maar het verkrijgen van de vergunning hiervoor
liep niet van een leien dakje. Het lag niet aan pastoor Simons maar aan de
gemeente! De redding kwam toen Piet Verhoeven aan de Mostaard zijn 50
jarig huwelijksfeest vierde bij Piet en Trees. Burgemeester Meuwese was uiteraard ook uitgenodigd en het cafeetje zat tjokvol. Door de sigarenrook
heen vroeg de enorm zwetende burgemeester uitleg aan Piet. Hij vertelde
dat hij al negen tekeningen had opgestuurd en steeds nul op het rekwest
kreeg. Meuwese liep nog roder aan, Piet had extra ingeschonken, en binnen drie dagen hadden Piet en Trees hun vergunning voor de nieuwe zaal.
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Zoon Rienie, Jo en Trees van Raak en Piet Smolders bij het buffet in 1974

Drie jaar later werd tijdens de kermis de voordeur met kozijn en al er uitgelopen en dit gaf aanleiding tot de verbouwing van het oude café. De
muren werden een voor een vervangen en geplaatst op een nieuwe fundering. Weer even later werd er een verdieping op gebouwd en ging men
boven Schuttershof wonen. In 1954 kwam men tot de naam Schuttershof,
toen Piet en Trees tijdens een rondritje in een dorpje bij Oudenbosch die
naam op een cafégevel zagen prijken.
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Testament van bewoonster
bij de Mostaard in 1748

W

illen we tegenwoordig een testament laten opmaken, dan kunnen
we daarvoor bij de notaris terecht. In vroeger eeuwen ging men
vaak naar de schepenen om dergelijke zaken te regelen. Of
ze kwamen gewoon naar het huis van de testatrice. In dit geval was dat
de weduwe Daniel van Poppel uit Esbeek. Deze Catharina van Heesch
woonde in de herberg/boerderij aan de Esbeekse Mostaard. Deze mooie
oude hoeve is enige jaren geleden gesloopt en vervangen door twee burgerwoningen. De voormalige schuur van Janus van Dommelen staat er nog
wel.
170

Bebouwing van de middeleeuwse Esbeekse Mostaard begin jaren ’70

Catharina voelde haar einde naderen en ze lag siekelijk te bedde edog haer
memorie verstant en vijf zinnen volkomenlijk magtich. Toen Catharina nog
in Beek woonde en nog niet getrouwd was kwam ze wel vaker ‘in bed’ in
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de archieven voor! Pas op 40 jarige leeftijd trouwde Catharina Cornelis
Aerts van Heesch, geboren in brouwerij de Gouden Leeuw aan de Beekse
Vrijthof, met Esbekenaar Daniel Jacobs van Poppel. Hij was reeds weduwnaar van Pauwelyn Jans van Goirle.
Catharina had reeds een onwettig kind van de voermanszoon Jasper
Cornelis Middegaels. Deze Jasper zou seer familiarlijck hebben gehandelt.
Hij bleef niet alleen in de Gouden Leeuw slapen, maar had ook bij dagen,
avonden ende ontijden met Catharina haere suster in beslotene camers ende
andere verborgene plaetsen gegaen ende gestaen. Jasper bazuinde vol trots
rond dat hij bij Catharina de rocken hadde opgeraept ende haere schamelheijt
genomen. Hij voegde er aan toe dat zij eenen groote intree hadde ende dat hij
daer somwijlen had doorgesleijpt. Doch toen Catharina hoogzwanger bleek
dreigde hij haar met veel gekrakeel zijn naam niet te noemen: Soo sal ick u
den hals breecken. Ook vader Van Heesch dreigde hij met een ketelhout de
kop in te zullen slaan, die dan ook het huis uitvluchtte.
In Esbeek boerde Catharina goed en runde ook een goed lopende herberg
aan de doorgaande ‘heerbaan’. In 1739 kocht zij als weduwe van Daniel
van Poppel de Esbeekse hoeve ten Clapsteert met gronden en bijbehorende
wouwer. Die hoeve was toen echter al desolaet en ongecultiveert leggende.
Tien jaar later kwamen dus de schepen, drossaard en secretaris naar Esbeek
om het testament van Catharina op te maken. De secretaris opende met
de woorden: “Er is niets zekerder dan de dood en niets onzekerder dan
het uur waarop!” Al haar goederen, zoals goud en zilver (gemunt en ongemunt) werden eerlijk onder haar kinderen verdeeld. Haar zoon Cornelis
van Poppel, gehuwd met Christina Jan Schilders, werd f 200,- in mindering gebracht, want hij had al een boerderij op ’t Hoog Spul gekregen.
Degene die in hoeve de Mostert zou blijven wonen moest het kind van Dirk
van der Flaest, Matthijs genaamd, onderhouden in drank en kleding. Ook
moest die de jongen, die naast Van Poppel woonde, ‘naar school laten gaan’.
Uit de deling van 1767 blijkt dat Jan op de hoeve was blijven wonen. Zijn
kinderen erfden de volgende gronden:
- Nestakker
- Grootvader Akker
- Notelakker
- Hoge Bocht
- Kijfakker
- Daalakker
- Luttelbroec
- Ouden Hof
- twee Hesseltjes
- Vendrig
- Sledderenbeemd
- Driessen over de Beek
De herberg/brouwerij waar Catharina op 26 november 1678 werd geboren
(nu Rabo-bank) brandde tijdens de grote dorpsbrand van 1694 bijna tot de
grond toe af. De akte ondertekende zij met ‘n ‘kruis’.
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Herstarters bouwen in 2008
op locatie twaalfde eeuw

R

eeds geruime tijd zijn een groep enthousiaste Esbeekse jongelui actief
in de weer om in aanmerking te komen voor een betaalbare woning.
Zij hebben starterswoningen gebouwd in plangebied Leeuwerik 2. Ik
zou deze groep jonge Esbekenaren liever ‘herstarters’ willen noemen. Bij de
aanvang van Leeuwerik 1 begin jaren ’90 van de vorige eeuw wisten leden
van Werkgroep Heemkunde Esbeek reeds veel sporen te herkennen en vast
te leggen van vroegere bewoning: vuursteden, boomstamputten, greppels,
akkertjes en paalfunderingen van huisplattegronden.

172

Mede als gevolg van die eerste ontdekkingen werd tussen 26 april en 4 mei
2004 in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek een archeologisch onderzoek uitgevoerd op onder andere de plaats waar de 24 starters hun optrekjes
zouden krijgen. ADC ArcheoProjecten mocht het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en in ‘Verslag nummer 360’ werden hun bevindingen door
onder andere Dr. A. Verhoeven weergegeven. Nadat wegcunetten gegraven waren werden ze opgeschoond zodat ze archeologisch leesbaar werden.
Bovendien werden er nog een aantal werkputten en twee proefsleuven aangelegd. Totaal legde men een oppervlakte van 3184 m² bloot.
Het onderzoek leverde ruim 400 sporen op. De bewoningssporen bestonden uit greppels, kuilen en paalkuilen. Een paalkuil is een gat dat gegraven werd om de houten staander verticaal in te plaatsen. Na het wegrotten
van die paal is soms de plaats van het hout nog zichtbaar als een donkere afdruk in de grond. Die afdruk noemt men een paalgat. In een aantal
gevallen werd ook nog een gedeelte van een paalkern waargenomen. Een
boerderij had waarschijnlijk zes gebinten en verder rechte wanden. Men
neemt aan dat dit soort plattegronden, te dateren in de twaalfde of dertiende eeuw, zowel een woon- als stalfunctie had. Een tweede boerderij stamde
uit de twaalfde eeuw en was noordoost zuidwest georiënteerd. De lengte was 25 en de breedte 7 meter. De kern van dat gebouw uit de twaalfde

BI-KijkOpEsbeek.indd 172

16-10-11 20:25

eeuw, gevonden scherven tonen dat aan, werd gevormd door twee rijen van
zes stijlen. Een derde gevonden plattegrond van een boerderij had een voor
de Late Middeleeuwen kenmerkende bootvorm.

Herstarters bouwden woningen op ‘oud Esbeek’
173

Alleen het zuidelijk gedeelte kon worden opgegraven. De kern van het gebouw, de totale lengte was 17 meter, werd gevormd door twee rijen van vier
gebinten. Datering: late kwart van de elfde eeuw. In werkput 8 werd een
hoeve uit de late twaalfde eeuw met veel scherfmateriaal gevonden. Een
vijfpalige spieker of hooiberg werd gevonden in werkput 1 op het eind van
de meest noordelijke wegcunet. Tot slot legde men het Kerkpad bloot: een
karrenspoor geflankeerd door enkele greppels. Men denkt dat het Kerkpad
eind dertiende eeuws of nog iets jonger is. De nederzetting op de hoge zanderige Leeuwerik (leeuw betekent ‘hoog’) is wellicht de oudst bewoonde
plaats van Esbeek. De bouwers van die ‘bootvormige skeletboerderijen
dichtgesmeerd met leem’ moeten we dus als Esbeekse starters bestempelen en onze jeugdige bouwers als ‘herstarters’. Omstreeks 1300 is dit gebied verlaten en heeft de bewoning in Esbeek zich verplaatst, een proces
dat in Noord-Brabant en aangrenzend België een algemeen verschijnsel
is, naar lager gelegen gebieden. Nadat de Mostaard werd aangelegd, werd
geruime tijd later ook de Broeksie geschikt geacht om te gaan bewonen.
Boerderij Hendrixen is een uniek relict dat overbleef van de bebouwing van
die dorpsverplaatsing naar het westen toe, Klapstaard geheten.
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Tulders gezin emigreerde
in 1863 naar Wisconsin

D

e drang tot emigratie lijkt opnieuw steeds groter te worden. In het
midden van de vorige eeuw werd er zelfs vanuit de N.C.B. propaganda gemaakt om in Frankrijk of Brazilië te gaan boeren. Vanaf
1840 was er ook een enorme emigratiegolf naar Noord-Amerika op gang
gekomen. Over Nederlandse emigranten uit die tijd is recentelijk vrij veel
geschreven. Esbeek en Hilvarenbeek worden tot nog toe daarin niet genoemd; maar daar komt nu verandering in.

174

Antonetta van Handel werd in 1824 in Beek geboren en stierf op 8 juli
1876 in het plaatsje Little Chute in Wisconsin (USA). Petronella Weygerde,
opgegroeid op de Esbeekse Tulderhoeve, werd in hetzelfde plaatsje begraven in 1872. Tot in de achttiende eeuw was het Frans gebied en zij gaven
het de naam ‘La Chute’ vanwege een waterval in de Fox River. Later werd

Justinus van Handel verruilde de Tulderhoeve voor Wisconsin in 1865
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het Engels gebied en op 29 mei 1848 werd Wisconsin, afgeleid van een
Indiaans woord dat ‘plaats waar wij wonen’ betekent, de 30 e staat van de
Verenigde Staten.
Esbeekse Petronella en Beekse Antonetta waren schoonzussen. Antonetta
was de jongste in het gezin van dertien kinderen en was in Beek geboren
op de pachtboerderij bij kasteel Groenendaal. Vader Judocus van Handel
en moeder Johanna Verstegen waren daar vanuit Gemert in 1822 neergestreken. De oudste dochter, Anna Maria van Handel, was op 23 juni 1824
getrouwd met mijn bet-overgrootvader Jan van de Laar die in Gemert de
Latijnse School had bezocht. Anna en Jan gingen boeren op een van de
drie pachtboerderijen van Tulder; de twee oude lindebomen staan er nog.
Adriaen Weygerde woonde op de grote Tulderhoeve en was ook eigenaar
van geheel Tulder.
De tweede oudste broer van mijn bet-overgrootmoeder, Bekenaar Johannes
van Handel, kwam blijkbaar ook geregeld op de Tulderhoeve en had wel
een oogje op de dochter van boer Weygerde. Op 28 jarige leeftijd trouwde
Johannes van Handel met Petronella Weygerde in de Beekse kerk; het was
21 november 1830. Vooral uit de plaatsjes Gemert, Uden en Zeeland kwam
de emigratie, aangespoord door pater Van den Broek, massaal op gang.
Blijkbaar sloeg de vonk over op de familie Van Handel. Die was inmiddels
naar Hilvarenbeek en later naar Vessem verhuisd.
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Liefst zes kinderen met aanhang uit het gezin Van Handel vertrokken
vanaf 1850 naar Little Chute. Dit plaatsje dat door de Indianen was verlaten wilde pater Van den Broek nieuw leven inblazen.
Op 20 mei 1862 werd door de Amerikaanse overheid de ‘Homestead Act’
aangenomen, waardoor de immigratie naar het platteland nog meer werd
bevorderd. Men kreeg gratis land, de grond was redelijk vruchtbaar: in dit
tamelijk vlakke land kon een katholieke Hollandse enclave uitgroeien. Het
gezin Van Handel-Weygerde kreeg twaalf kinderen. De jongste vijf stierven allen erg jong voor hun eerste levensjaar in Esbeek. Op 15 april 1863
vertrok het gezin met een bark (driemaster) met zes kinderen naar … het
beloofde land. Vanaf New York ging de reis verder per trein en boot. Het
laatste gedeelte ging per ossenkar. De Burgeroorlog, uitgebroken in april
1861, woedde nog in alle hevigheid. In Amerika huwden zij later Hollandse
emigranten, zoals: Verkuylen, Van Hoof, Glaudemans en Everts. De tweede zoon, Justinus genaamd, vertrok alleen later in oktober 1865 en trouwde met Gertruda Hubers uit Oploo. Omstreeks 1870 liet kinderloze ‘tante
Ardina van Handel’ een gigantische erfenis naar Holland terugsluizen.
Maar daar heb ik nog nooit iets van gezien!

BI-KijkOpEsbeek.indd 175

16-10-11 20:25

Chirurgijn kreeg geen geld
van Esbekenaar in 1674

D
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e huisarts van vroeger noemde men chirurgijn. Daarnaast waren er
‘medicinae doctores’ en vroedvrouwen. De laatsten leerden hun vak
van moeder op dochter. Ook de chirurgijn leerde zijn vak niet op de
academie maar verwierf zijn kennis net als de schoenmaker, smid of timmerman bij zijn vader of als leerling bij een andere chirurgijn. De eerste
‘echte dokter’ die zich in Beek vestigde was Jacobus Glavimans. In 1686
werkte hij in Beek en Esbeek naast de chirurgijn. Deze laatste was meer de
ambachtsman: hij spalkte gebroken ledematen, amputeerde indien nodig,
deed de aderlating en verbond de patiënten. De dokter schreef de medicijnen voor en de chirurgijn diende die toe.
Bij autopsie, de lijkschouwing die bij ongelukken en moorden verplicht was,
stond de chirurgijn zijn mannetje! Zo deed chirurgijn Adriaen Hanegraef
de lijkschouwing bij het slachtoffer tijdens het ‘losschieten’. Tijdens een
braspartij in boerderij Hendrixen in 1713, toen was er nog een herberg ingericht, werden buurjongen Jan Laureys Leenderts van Loon de hersenen
ingeslagen. Van de familie Hanegraef waren drie generaties lang chirurgijns
actief in Beek.
Een vermaarde chirurgijn was ook Jan van Campenhout. Sinds 1659 woonde hij in Beek en had hier herberg de Swaen gekocht. Daar oefende hij tevens zijn praktijk uit. Zijn beide zoons, Cornelis en Peter van Campenhout,
zouden hem later opvolgen. Op 3 maart 1669 werd hun vader, de kundige chirurgijn Jan van Campenhout, nog door een ‘kwakzalver’ die in Beek
was neergestreken, zelf voor nietsnut of kwakzalver uitgescholden. Jan liet
het er niet bij zitten en spande een procedure tegen hem aan.
Ook had hij problemen met Esbekenaar Jan Schilders. Hij was een zoon
van Adriaen Jan Schilders die, geboortig van Diessen, in Esbeek op een laag
pitje boerde. In 1656 was hij de laagst getaxeerde boer. In 1669 kocht hij
voor f 270,- een huis, hof, boomgaard en grond in de Groenstraat. In 1675
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verkocht hij aan zijn dochter Cathelijne het ouderlijk huis, aengelaeghsken
en grond aan het Spaeneind. Het gezin telde zes kinderen, waarvan Jan de
oudste was. Hij werd te Esbeek geboren in september 1634. Toen hij 30
jaar oud was werd bij hem met een houweel de schedel ingeslagen!

Jan Schilders’ hoeve uit 1689 werd veel later grondig gerestaureerd
177

Chirurgijn Jan van Campenhout onderzocht de patiënt en rapporteerde:
de schotel des hoofts is geborsten geweest ende gebroocken. Uit zijn ‘bekkeneel’
(hersenpan) had de dappere chirurgijn niet minder dan achttien stukjes bot
gehaald. Een ware kunstgreep, die tot in de verre omtrek niet onbekend
bleef. In de omringende dorpen noemde men hem een cloeck ende verstandich chirurgijn. Jan kon echter de rekening niet betalen. In 1688 huurde
hij op Gorp een camer met de schuer. Een jaar later verliet hij een hoeve in
Esbeek in de Groenstraat en die werd door de schepenen geïnspecteerd.
Schop en schuur waren al verkocht en van de aanstede was niet meer overgebleven dan een out, desolaet vervallen huijsken van twee gebint. Het lag
aan alle kanten open, zonder wanden of deuren en het dak was ook totaal
versleten. Het was getimmer om alle dagen om verre te vallen. Jan was op 31
januari 1673 getrouwd met Anna Peters de Roy uit Hoogstraten. Bij haar
kreeg hij vijf kinderen. Zoon Aert bleek nog armer te zijn. Toen van hem
op de Vrijthof in 1715 in het openbaar spullen werden verkocht ontstond er
een gigantische rel! Een protest tegen de algemene armoede, waarbij zelfs
de wethouder met de haren van de verkoping werd weggesleept. Gelukkig
kunnen wethouders tegenwoordig rustiger vertrekken!
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Inventaris boerderij aan
de Mostaard in 1681

178

Piet Verhoeven op het erf van de beschreven boerderij aan de Mostaard

A

an de oost- en zuidkant van de Mostaard zien we frequent een
kudde schapen vredig grazen. Volgens het telefoonboek is er op
Groenstraat 2 dan ook een schapenhouderij gevestigd. Dat is niets
nieuws want dat was ruim drie eeuwen geleden ook al het geval. In heel
Esbeek wemelde het toen van de schapen. In een pachtcontract van de
Tulderhoeve uit 1513 lezen we onder andere item zelen wijnnen voorschreven
alle jaeren opvueden ende houden honderd ende tachtich schapen. Ende hij sal
den abdts doergaens voerderen ende houden sesse eygen scapen oft hamel. De
pachter diende dus voor de abt van Averbode zes schapen (belhamels!) per
jaar te reserveren. Bovendien moest hij rondom Tulder een kudde van 180
schapen houden.
Onze Esbeekse schapenboer aan de Mostaard, Jan Laureys Wuestenborch,
had in 1681 een kleinere kudde en die telde 36 stuks. Zijn zwager Peter
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Verbanit die op Dun boerde, had een kudde van 75 dieren. Een jaarlijkse
belasting die men daar in het heiderijke gebied hief heette ook de lammertiende. Vanuit de opbrengst van die ‘tiende’ konden we het aantal lammeren berekenen dat bijvoorbeeld in 1626 werd geboren in Esbeek: 2300
stuks! Maar in eerste instantie ging het vroeger om de wolproductie; de wol
was evenveel waard als het schaap zelf. Op de tweede plaats kwam bij dit
Kempische Heideschaap de vleesproductie.
Boer Wuestenborch was weduwnaar geworden van Maeyken Hendrick
Verbanit, zuster van bovengenoemde Dunse schapenboer. Op 16 juli 1681
werd voor de Beekse schepenen staet ende inventaris gedaen vande haeften
ende meubele goederen. Kortom: er werd een inventaris beschreven van de
complete inboedel van de boerderij. Twee bedde koetsen (de mensen lagen
niet doch zaten in die tijd nog in bed!), twee kisten en een trog waren
samen goed voor f 15,-. Enkele goederen uit de lijst (varkens werden nog
niet genoemd):
- het tin
20-0-0
- 2 stocken bien
30-0-0
- het koperwerck
9-0-0
- 4 koey beesten
80-0-0
- 3 sacken rogge
8-0-0
- 5 leege beesten
70-0-0
8-0-0
- een peert
90-0-0
- de tobbe
11-0-0
- 36 schapen
144-0-0
- het speck
179

Landbouwgereedschap had de boer natuurlijk ook: eenen waegen, twee karren, een ploegh, een eeghde ende koeybakken. Deze laatste waren van erg groot
belang. De beesten bleven in die tijd nog altijd in de potstal en hun voedsel
werd dus door de boer steeds ‘aangeleverd’ in de koebakken. Daarnaast had
hij nog voor f 9,- aan schuppen, spaeyen, riecken, hael, tanghen en brandijser.
De voorraad bestond onder andere uit hooi, stro, brandhout ende torff. De
oogst op de akker (schare) had een waarde van f 128,-. De totale waarde
bedroeg f 721-4-0 (gulden, stuivers en penningen).
Natuurlijk had hij hier en daar best wel schulden. Aan de rijke Beekse schepen-president Tielman Lemnius, die in de Groenstraat vervallen boerderijen opkocht, f 53,-. De knegt ende meysjens van huere hadden nog ruim 95
gulden tegoed. Na aftrek van al zijn schulden bleef er voor zijn onmondige
kinderen nog ruim f 205,- over. Zijn vrienden Adriaen Daemen en Peter
Hagen hadden samen met de buurlui Adriaen Hendrik Damen en Gerrit
Jan Gerrits de zaak getaxeerd. Laten we hopen dat de schapen rondom de
Mostaard er nog lang zullen lopen. Die op Dun zullen in de nabije toekomst tussen de Flaes en het Goor vanaf een hoogte weer te bezichtigen
zijn. Een authentieke schaapskooi in het centrum van Dun zou niet misstaan en recht doen aan de agrarische historie van Esbeek.
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Openbare verkoping in
1694 liep uit op rel

H
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et kwam in vroeger eeuwen regelmatig voor dat de goederen en bezittingen van dorpsgenoten in beslag werden genomen. Dit vanwege het feit dat ze de verschillende crediteuren niet meer konden betalen. Bovendien liepen ze vaak jaren achter met het afdragen van de dorpsbelastingen. In de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw werd steeds
een borgemeester aangewezen om de belastingen op te halen.
Op 13 december 1694 kwam schepen Dirk van Laarhoven naar Esbeek
gelopen. Hij werd ‘vergezeld’ door de Beekse president, voorzitter van de
schepenbank, Peter Bruers. Ruim twee maanden later zouden die twee elkaar trouwens nog eens treffen. Maar dan in de herberg van Johan Sweens,
de voorloper van de huidige brouwerij De Roos aan de Vrijthof. In een gevecht tussen deze twee Beekse politici zou president Bruers behoorlijk zware
verwondingen oplopen door messteken van wethouder Van Laarhoven.
Maar op die bewuste dag in december gingen ze samen beslag leggen op
de haeflijke ende meubele goederen van de 52 jarige weduwe Andries van de
Pol en de weduwe Jan Wouter Nijsen. Deze twee Esbeekse schoonzusters
waren niet alleen hun man kwijt maar bovendien zeer armlastig geworden.
Wellicht woonden beiden op het Spaaneind. In het ‘Register van schepenen
van allerlei aard’ lazen we de inventaris van de inboedel en huisraad van
beide weduwen: -twee bedde met twee wolle dekens; -een groen deken met een
vriessen lap; -een sack met vlas ende garen; -een sack met Turxe boonen.
Verder nog vijf kisten met een tafeltje, een stand, drie stoelen, een waskuip en drie ketels. Pas veel later op 18 mei was het koopdag, openbare veiling. Jordaen Pellen was de vorster, dat wil zeggen ordebewaker. De koe van
weduwe Wouter Nijsen was al ondergebracht ten huize van Goyaert van
Ostaden. Die boerde toen in hoeve de Craenmeer. Adriaen van de Sande uit
Dun had het paard en de kar van weduwe Andries van de Pol gekocht. Hij
probeerde echter de vorster, die alle goederen nog een keer kwam beschrijven, te overtuigen dat zowel paard als kar ’s nachts uit zijn schuur waren gestolen. Hij kon ze dus ook niet terugbrengen. Hij wist de inbraak zelfs nog
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wat bombastisch weer te geven: met gewelt ende forsie alsoo den kram van de
groote deure was afgebroocken.
Na ondervraging van enkele buurtgenoten bleek dat ene Jan Peter Damen
uit de Broeksie op de bewuste veiling kar en paard ook had willen kopen.
Men ging op bezoek bij huize Damen die misschien wel door de weduwe
aangespoord was om de diefstal te plegen. Hij werd hartelijk geëxamineerd.
Dat wil zeggen: tamelijk streng ondervraagd. Uiteindelijk viel hij door de
mand en bekende kar en paard gestolen te hebben. ’s Nachts had hij de eertcarre uit malcanderen gedaen en onder het stro gestompeld. Boer Damen had
blijkbaar de wielen van de kar gehaald en onder het stro verstopt.
Jan Peter Damen verhuurde in maart 1708 zijn boerderij aan Peter Peter
Damen. Hij diende de hoeve goed te onderhouden in weeghten, plaetien
ende vogelrossen. Dit waren de rossen of ‘russen’ (‘vogel’ betekent hier: onvruchtbaar) die de nok moesten afdichten. Ook moest hij de landerijen
goed bemesten. Er mocht geen hout gekapt worden en de grachten mocht
hij alleen met enen griessele vegen!

181

De publieke verkoping aan de Broeksie in 2006 verliep zeer ordentelijk

Jan Damen boerde op de Broeksie. En het is toevallig dat ook daar de bekende openbare verkoop in Esbeek in 2006 plaatsvond. Een hele waslijst
aan goederen werd op het erf van Frans Verbeek publiek verkocht. Maar
hier was wel alles ordentelijk verlopen. Nog toevalliger is dat Huub van
Dommelen in januari 2008 bij graafwerkzaamheden de sporen van de
oude hoeve van Damen uit begin zeventiende eeuw aantrof!
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Prins Hendrik bezocht
Esbeek in juli 1906

182

De Hoge Dijk die na 1906 tot Prins Hendriklaan werd omgedoopt

O

p dinsdag 10 juli 1906 kwam er hoog bezoek Esbeek binnenrijden. Niet met de stoomtram, want die zou pas bijna een jaar later
op 23 september 1907 voor de eerste keer Esbeek aandoen. Nee,
het koninklijk bezoek kwam met de White Steam Car van Frans Verbunt
vanuit Tilburg Landgoed De Utrecht binnengereden. In deze prachtige
stoomauto zat als passagier behalve H. J. Lovink, de ‘Directeur-Generaal
der afdeling Landbouw van de Nederlandse Regering’ niemand minder
dan Z.K.H. Prins Hendrik. Naast Prins der Nederlanden, was hij ook nog
Hertog van Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg.
Bovendien was hij ook nog Heer van Rostock en Stargard. Natuurlijk was
hij sinds 7 februari 1901 ook de gemalin van koningin Wilhelmina der
Nederlanden. Zij bepaalde trouwens ook bij Koninklijk Besluit dat hun
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nakomelingen voortaan Prins of Prinses van Oranje-Nassau zouden heten
en niet Hertog of Hertogin van Mecklenburg.
Op het moment dat bekend werd dat prins Hendrik in Tilburg per trein
zou arriveren, stroomden duizenden nieuwsgierigen toe op het spoorwegstation. Niemand werd echter op het perron toegelaten en de politie had
het stationsplein ook gedeeltelijk afgezet. De trein kwam om 6 minuten
over 10 (4 minuten te laat !) op het station aan, alwaar hij hartelijk werd begroet door burgemeester W. P. Mutsaers. De Nieuwe Tilburgsche Courant
(N.T.C.) maakte melding van het doel van het hoge bezoek: nadat hij een
kop koffie en een glas champagne had gedronken nam hij plaats in het voertuig
en naast hem zat de heer Lovink. Een tweede grote auto volgde met meer genodigden richting Esbeek waar eene groote uitgestrektheid woeste heide-gronden door den stoomploeg worden bewerkt.
Bij het verlaten van Tilburg wuifden duizenden mensen geestdriftig
en scandeerden: “Hoera-hoera!”. Zelfs de dames op de balkons juichten de prins met zakdoeken toe. Blijkbaar had hij daar wel een oogje
voor. Dat bleek ook uit de opmerking die hij maakte tegen de historicus
Johan Huizinga, die erepromotor van zijn dochter Juliana was. Promotor
Huizinga zei: “Uw dochter is erg intelligent en kan goed overweg met haar
vrouwelijke jaargenoten”.
Hendrik antwoordde heel gevat: “Dat van die intelligentie heeft ze van
haar moeder, dat van die meisjes van mij”. Het is ook bekend dat Hendrik
meerdere onechte kinderen verwekt zou hebben. Zeker is dat Pim Lier, geboren op 22 juli 1918, een halfbroer van Juliana zou zijn.
Dat de prins in Esbeek werd uitgenodigd lag volgens een andere Tilburgse
krant, de Tilburgsche Courant van 14 juli 1907, aan zijn interesse voor de
landbouw. Ook kan zijn liefde voor de jacht hebben meegespeeld. Hij besteedde veel aandacht aan de jacht en bekommerde zich over de wildstand
op de Veluwe. Spottend werd hij ook wel Zwijnen Heintje genoemd. Tot
slot was de prins ook beschermheer van de Heidemaatschappij die de werkzaamheden in Esbeek uitvoerde.
De prins bleef enkele uren op de Esbeekse heide om het ‘ploegenspel’ in
ogenschouw te nemen. Wellicht bezocht hij ook de Julianahoeve, het moderne bedrijf van De Utrecht dat nog steeds als woonboerderij aan het
huidige pleintje staat. Om de prins te eren werd vanaf die dag een reeds bestaande oude zandweg naar hem vernoemd: Prins Hendriklaan. In maart
1904 werd die nog de Hogen Dijk genoemd. Deze zanddijk liep tussen de
Voorwerkers Woning en de Ossenstal. De prins stierf op 58 jarige leeftijd op
3 juli 1934.
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Julianahoeve had grote
inventaris in 1918

I
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n 1898 gaf de directeur van Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht,
de heer Ingenegeren, opdracht aan de Nederlandsche Heidemij uit te
zien naar een zeer groot heidecomplex. Zo kon men een gedeelte van de
kapitaalreserves goed beleggen. Er werden in die tijd al meer woeste gronden verkocht en beplant, onder andere door notaris Huysmans. Maar zo
gigantisch groot als De Utrecht was nieuw. Een aaneen gesloten gebied van
de Kruisberg in België tot aan de keiweg in Esbeek: het begin van een landgoed in wording. Na de onderhandse verkoop van de Aalstheide (575 hectare) in 1902, waarvan een gedeelte wederom voor De Utrecht (125 hectare), kwam verzet bij Gedeputeerde Staten. Ook rees er eindelijk verzet bij
enkele Beekse raadsleden die opkwamen voor de belangen van de Esbeekse
boeren: de inwoners van Esbeek zouden straks geen heide meer overhouden
voor turf- en strooiselwinning. Na 1908 trachtte het Beekse gemeentebestuur
ook om zoveel mogelijk grondbezit te bewaren. Tegen de verkoop van de
Hertgang (505 hectare) door notaris Mieltje Huysmans aan De Utrecht
kon de gemeente niets inbrengen.
In 1899 begon men met de aanleg van grasland. In 1900 werd al weide verpacht en hooi verkocht. Doordat veel boeren waren overgestapt op veeteelt
ontstond er een grote vraag naar weidegrond en hooi. In 1904 werden 20
stuks eigen vee gekocht om de graslanden te beweiden en 40 stuks rundvee
werden ingeschaard vanuit de omgeving.
In 1908 verrees een eigen groot landbouwbedrijf. Een jaar later zou die
Julianahoeve genoemd worden. Op 30 april van dat jaar was immers prinses Juliana geboren. Haar vader, Prins Hendrik, was reeds eerder met groot
gevolg op 10 juli 1906 op bezoek geweest om de landbouwontwikkelingen
op De Utrecht te aanschouwen.
In 10 jaar tijd groeide dit gemengd bedrijf tussen 1904 en 1914 uit tot het
grootste landbouwbedrijf in de regio. In 1908 werd een grote woning met
stalling voor 60 koeien gebouwd. Ook verrees er een varkensstal en later een
paardenstal. Het gemengd bedrijf bestond uit een melkerij, varkensmesterij
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en paardenfokkerij. In die tijd hadden de overige boeren in Esbeek, Beek
en Diessen een potstal met vier tot zes koeien.
Vanaf 1916 werd een gedeelte van de ontgonnen cultuurgrond verdeeld over
meerdere nieuw gebouwde hoeven, waarvan er ook verpacht werden (onder
andere Spiehoeve en Langegracht). Vanaf 1927 werd de Julianahoeve ook
niet meer zelf geëxploiteerd doch in pacht uitgegeven. De inventaris van
het magazijn van de Julianahoeve in 1918 onderstreept nog eens de omvang
van de Esbeekse hoeve:
- 1 meelmolen
- 1 hakselmachine
- 1 motor
- 1 wanmolen
- 2 Hollandsche wagens
- 1 bietensnijder
- 5 Bredasche karren
- 1 stort- of aardkar
- 1 hoogkar
- 16 kruiwagens
- 1 houten egge
- 5 ijzeren ploegjes
- 1 houten ploeg
- 4 kettingeggen
- 1 gierkist met pomp
- 2 voederkisten
- 54 stalriemen
- 90 klaverruiters
- 2 bascules
- 3 rijtuigen
- 57 stalkettingen
- beiteleggen
- 42 melkbussen
- 1 landrol
- 1 slede
- 2 cultivators
- 1 hooiharkmachine
- 2 sproeimachines
- 1 schoffelmachine
- 1 hooischudder
- 1 Melotteploeg
- 1 aanaardploegje
- 1 Sackploeg
- 1 sleepbord
- 1 rosmolen
- 2 zigzageggen
De lijst gaat nog door met ruim 50 artikelen, alle interessant voor de agrarische Esbeekse geschiedenis. Het ‘ossenjuk’ wordt niet meer vermeld. Dat
had men reeds afgedaan … en bleef als enige bewaard! Een nieuw ‘politiek
juk’ hangt nu echter als het zwaard van Damocles boven de toekomst van
De Utrecht en de uitstraling van Esbeek.
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De Julianahoeve met enkele bijbehorende gebouwen omstreeks 1910
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‘De Cromschutten’ oud
Esbeeks beemdengebied

D
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e groene ruimte met waterpartijen die nu de golfbaan inneemt,
droeg vroeger de mooie naam Cromschutten. Willen we de grenzen exact aangeven dan moeten we ten westen van de Dunsedijk
en ten noorden van de bosrand zijn. Het historische gebied loopt nog even
voorbij de Kinderlaan over in het Broek. Het achtervoegsel ‘schut’, ‘schutten’, ‘schot’ of ‘schoten’ betekent: in een sterk besloten ruimte brengen. Ten
oosten van Esbeek kennen we nog de Katschutten. Het woord ‘kat’ betekent hier: aarden wal. Het woord ‘schut’ is afgeleid van het middeleeuwse
scutten, dat ook wel ‘tegenhouden’ betekent. Ook in ‘Baars-schot’ komt het
element terug. Wat moest er dan zonodig worden tegengehouden? Water!
Vaak denkt men dat de beekjes alleen werden gegraven om het water zo
snel mogelijk af te voeren. Bij ‘rijten’ was dat wel het geval. Maar sinds de
Middeleeuwen werden de meest geëigende plekken opgezocht, waar water
op(k)welde en redelijk rijk was aan opgeloste mineralen. Het verbinden van
die ‘welplekken’ zorgde ervoor dat de gegraven beken vaak merkwaardige kronkels kregen! Het ging bij de bevloeiing van de percelen niet alleen
om het vruchtbare slib, maar ook om de relatief hoge temperatuur van het
grondwater. De grasgroei kwam zelfs vroeger in het voorjaar op gang en het
groeiseizoen kon aldus worden verlengd.
Helaas heeft men geen enkele naam uit dat voormalige Esbeekse agrarische gebied geïntegreerd opgenomen in het golfcomplex. Namen van percelen in dat gebied waren, behalve Cromschutten onder andere: Tarreman,
Boereman, Vulger en de Prikpolder. Maar vooral de ‘beemdennamen’ overheersten. Een ‘beemd’ is niet zomaar een stuk grasland, waar vee graast.
Een beemd was een stuk laaggelegen hooiland aan een stroompje dat in
het vroege voorjaar stelselmatig onder water werd gezet. Men liet het: beeemen. Dat wil zeggen bevloeien. Uit de samentrekking van dat woord ‘beeemen’ ontstond dan ook: beemd. Bijna alle boeren uit Esbeek hadden in
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die Kromschutten een of meerdere hooilanden liggen. Toen het vee nog nagenoeg het hele jaar op stal stond was de productie van hooi essentieel.

Jan Gerritsen maait in 1945 het gras op de Cromschutten

Op Dun kent men langs de Reusel nog het toponiem Sluisakker. Ook
dit duidt op de regulering van het voedselrijke water over de percelen. In
Diessen legde het slimme gemeentebestuur omstreeks 1800 nog grootschalig vloeiweiden aan op de voormalige gemeint. De weg er naast noemde
men heel toepasselijk Schutweg. In Bergeijk heeft men onlangs een gigantisch project van voormalige bevloeiingsweiden teruggevonden met compleet stelsel van slootjes en sluisjes.

187

Het eerste element crom komt van ‘cron’ of ‘kroon’ of ‘craen’, hetgeen modderig veenachtig betekent. Poppel kent behalve de Cromme Thuyn ook de
Crommendijck. De Cromhurken in Bergeijk liggen in een veenachtig gebied. Laten we enkele aantekeningen uit het Beekse archief de revue passeren: -1567 de Cromschoten; -1656 Cromschutten; -1780 het Cromschut van
Lambrecht Jan Hessels en uit 1880 de Kromschut van Jan Wijten.
Enkele jaren geleden heeft Ad de Bruin boerderij ‘De Kromschut’, de laatste boer was Bas den Engelse, fraai verbouwd en een fris kleurtje gegeven.
En het is zeker geen ‘schutkleur’! Komen er nog meer fraaie aanwinsten
voor Esbeek in De Utrecht, zonder voor schut te staan?

BI-KijkOpEsbeek.indd 187

16-10-11 20:25

Verkoop boerderij ‘den Bok’
aan De Utrecht in 1915

K
188

ort na 1900 begon Landgoed De Utrecht cultuurgronden binnen
haar grenzen en rondom haar bezit vooral heide aan te kopen. Op 1
juni 1900 verkocht de familie Zwanen voor f 10,- een perceel bunt ter
grootte van 0.19.10 hectare. Jan Bruurs werd even later met f 35,- blij gemaakt, maar moest daarvoor wel ruim een halve hectare afstaan. Op 1 juni
volgde Beek met ruim 300 hectare. Alleen al in het jaar 1900 vonden er
ruim 12 overdrachten plaats. Ook voegde zij complete boerderijen toe aan
haar grondgebied.
Voordat de familie Broeckx haar boerderij verkocht, werd eerst een boedelbeschrijving opgesteld door Huysmans. Op 6 september 1915 was deze notaris om tien uur voormiddag present op de hoeve op Dun. Het adres was
toen Wijk D nummer 74 en nu is er de Bockenreijder in gevestigd. De totale waarde bedroeg ruim f 2000,-.
- In de huiskamer: 1 kast, 5 stoelen, 1 spiegel, 4 schilderijen, 1 lamp, ijzeren
ketel, haal, bordjes op de schoorsteen, spek, levensmiddelen.
- In de kamer: 2 kasten, 2 tafels, 5 stoelen, 3 schilderijen, 2 bedsteden.
- Op de goot: ontromer en stand, 2 koffiepotten, ketels en pannen.
- In de kelder: 2 roompotten, 2 bedden met toebehoren.
- In de stal: 1 zwartbonte koe, 2 witbonte koeien, 2 roodbonte koeien, 1
kalf, 2 geiten, stik, schop, rieken, 6 koebakken, ton, emmer en zeef.
- In de schuur: hoogkar, kafmolen, korenschop, rogge en haver.
- In de paardenstal: 1 paard, paardentuig, 1 varken, hooi, baktrog.
- In de varkenskooi: 3 varkens, 2 biggen, ijzeren ketel, 3 tonnen.
- Op het erf: laagkar, stro, mutserdmijt, ploeg en eg, kruiwagen, mest en ashoop, 12 kippen en haan, boekweit en aardappelen.
Op 5 oktober 1915 kwamen voor de veiling van de boerderij en de bijbehorende gronden vader Gregorius met de kinderen in de Esbeekse herberg van
Jan Wilborts bij elkaar. Dat waren: Adrianus, Johanna, Petrus, Jacobus,
Johannes. De goederen werden als volgt omschreven: landbouwershuis met
stal en schuur, bakhuis, schop, erf, tuin, bouwlanden en weilanden, hakhout
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en heide. Hierbij hoorden onder Hilvarenbeek 28 perceeltjes en onder Lage
Mierde nog 9 stukjes. Samen groot: 16.57.29 hectare. In aparte kopen
werden nog aangeboden: weiland de Koppens en weiland en hakhout de
Donken.
De toewijzing van het onroerend goed vond een week later op 12 oktober plaats. Landgoed De Utrecht kocht zowel boerderij als gronden voor
het bedrag van f 4850,-. In 1917 werd de oude hoeve verpacht aan Jan
Westveer uit het Zeeuwse Ellewoutsdijk. Samen met zijn vrouw Adriana
Priester en zijn zeven kinderen bleven zij daar boeren, totdat ze in 1933 verhuisden naar boerderij de ‘Barak’ aan de Kinderlaan. Jaantje stierf in 1972
op 99 jarige leeftijd, nadat ze jaren lang in Zuid-Bevelandse klederdracht
aan de Vrijthof gewoond had. Deze bewoner was protestant, dit in tegenstelling tot zijn voorganger Gregorius Broeckx. Die was zelfs in 1892 kerkmeester geworden en kreeg de bijnaam ‘pastoor van Dun’. Een slimme zet
van Jurgens om Broeckx te binden. Zo zou Dun zich niet bij de parochie
Lage Mierde maar bij Esbeek aansluiten.

189

In klederdracht kippen voeren op het erf van de latere Bockenreijder

De oudst bekende eigenaar van deze boerderij is Aert Hendrik Cornelis. In
1650 had hij de volgende percelen in bezit: - Dries de Geul; - Vrijssen Acker;
- Maayke aan de Aa; - Aanstede tot Dun; - Dries aan de Brugge; - Nieuw
Erf. Daarna boerde er ook nog Peter Adriaen Damen en Michiel Cornelis
Havermans. De boerderij, omstreeks 1939 door rentmeester Wormgoor ‘In
den Bockenreijder’ gedoopt, wordt nu door Ad de Bruin gerund.
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Zoutsmokkel in Esbeek in
1884 op hoogtepunt

O

p 19 april 1839 kwam er een einde aan de Belgische Revolutie
en kwam Esbeek weer aan de grens te liggen. Pas op 8 augustus
1843 werd in Maastricht de definitieve grensscheiding overeen gekomen. Een jaar eerder werd aan de flink herstelde Rovertsedijk in herberg
de Rook een grenskantoor geopend. Maar in 1846 werd daarbij een nieuwe
schuur gebouwd, waar de goederen werden ingeklaard. Ook dat duurde
maar even, want nadat de nieuwe weg van Turnhout via Poppel en Goirle
naar Tilburg was aangelegd, werd dat grenskantoor naar Goirle verplaatst.
De Rovertsedijk kon nu voorgoed en vooral zacht inslapen!

190

De zoutschat geraffineerd gevonden: jong geleerd is oud gedaan!

Meteen na het uitbreken van de opstand in België kwam de smokkelhandel op gang zodat de eerste commiezen al in 1830 naar Beek kwamen.
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Het boterde niet tussen de Beekse commiezen en een aantal Esbekenaren.
De Beekse burgemeester verzocht zelfs om overplaatsing: tot voorkoming
van verdere onaangenaamheden en ongelukken op het gehucht Esbeek, welke
bewoners uitermate verbitterd op die ambtenaren zijn. De Esbeekse boeren
Gerard en Willem Nooijens, zij woonden in boerderij Hendrixen, hadden
in 1873 slaande ruzie gekregen. Op de avond van 4 oktober had Gerard
zelfs een schot van een vuurwapen door zijn hoofd gekregen!
Vanuit Turnhout werden massaal kinderprenten, papier, speelkaarten, katoen en kant over de grens gedragen. In 1840 werd een groep smokkelaars
bij de Esbeekse Craenmeer betrapt. Ze wisten wel te vluchten, maar hun
contrabande (kousen en kerkboeken ter waarde van f 406,80) moesten ze
achterlaten. In 1846 werd Diessenaar Jacobus Martens bij de Tulderhoeve
hardhandig beet genomen met een hoeveelheid zachte zeep. Na de zachte
zeep kwam de smokkel van lompen, grondstof voor de papierfabricage, op
drift. Maar dan in omgekeerde richting. In 1861 sloegen zeven personen op
de vlucht. Ze werden betrapt in Esbeek nabij de Sandheuvel met vijf balen
lompen met een totaal gewicht van 124 kilo. Bij de Tulderhoeve, een echte
uithoek, werd door de douane goed gesurveilleerd. In de vroege morgen
van 8 april 1840 bracht een duistere figuur een ligt vos ruinpaard, zijnde een
veulen naar boer Johannes van Handel die op de hoeve boerde.
191

Er ontstond een worsteling waarbij de commies mishandeld werd. Toch
werd Van Handel vrijgesproken. Vanaf 1870 kwam er een enorme zoutsmokkel op gang omdat in België de accijns op zout was afgeschaft. In
1887 deed de douane in Esbeek een vondst van 102 kg zout. Even later
vluchtte een smokkelaar in de schuur van Jan van Gool om 22 kg zout
te verbergen. Op verschillende Esbeekse plaatsen werden smokkelaars met
zout opgepakt: op Dun, op de Langegracht, bij de Tulderhoeve en bij de
Leuter. Op 14 augustus 1890 werden aan de Bergen boven de Brake twee
mannen met twee zakken geraffineerd zout opgespoord. Op dezelfde plaats
werd de 11 jarige Kees Schoenmakers gepakt met 12 kg zout. Voor straf
werd hij in Alkmaar in een ‘verbeteringshuis’ geplaatst.
De 13 jarige Esbeekse knaap Marinus Priemus kreeg drie dagen gevangenisstraf. Ook zijn 14 jarige dorpsgenoot Adriaan de Bruin, die voor
zijn vader op pad moest, kreeg voor 15 kg dezelfde straf. In 1884 werden Adriana en Frans Wilborst, respectievelijk tien en elf jaar oud, op de
Tuldersedijk in de kraag gepakt met elk drie kilo zout. Toch werden ze niet
gestraft! In 2007 werd in de bossen van de Oranjebond een spannende
zoek-wandeltocht ‘De zoutsmokkel’ uitgezet voor moeders met jonge kinderen. Jong geleerd is oud gedaan!

BI-KijkOpEsbeek.indd 191

16-10-11 20:25

Begrafenis Esbekenaar
op VOC-schip in 1780

M
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ichiel van Raak had pech op 19 december 1735. Zijn boerderij
werd op die dag door een viemente brant tot de grond toe in de asse
gelegt. Daar hij ook geen goederen had kunnen redden, het vuur
had alle graan en kleding verwoest, kwam hij regelrecht in armoede te verkeren met zijn vrouw en drie kleine kinderen. Wel kreeg hij van de schepenen een ‘certificaat’ waarin te lezen stond hoe erg de situatie was. Toch wist
hij in 1736 een boerderij aan de Esbeekse Broeksie te kopen met enkele
gronden: Cattebocht, Peperbuchtje, Leemputten, Dries aent Hecken.
Zijn zoon Nol huwde op 33 jarige leeftijd in 1766 met Reuselse Geertruij.
Hij verliet Esbeek, ging boeren in de Veldhoven en kreeg vier kinderen.
Zijn boerderij moest hij al snel verkopen en verviel met zijn gezin in armoede: hij moest regelmatig een beroep doen op het Beekse armenbestuur.
Nol bezocht de herberg regelmatig en in 1780 ontmoette hij daar Cornelis
Schietekatte. Dit was een makelaar in zeelui bestemd voor de VOC.
Deze bekende Verenigde Oostindische Compagnie was de grootste handelsonderneming in de zeventiende en achttiende eeuw. Men had ruim
1700 schepen van allerlei soort in bezit, waarvan er overigens 629 vergingen. De VOC werd opgericht op 20 maart 1602. In 1619 werd door Jan
Pieterszoon Coen de handelspost Batavia (nu Jakarta) op Java gesticht. Dit
was het machtscentrum van de VOC. Men vervoer vooral: peper, nootmuskaat, kaneel, koffie, thee en textiel. Natuurlijk had men veel manschappen nodig om die schepen te bemannen.
In het voorjaar van 1780 had men bij Nol van Raak succes. Met wat contant handgeld kwam Nol in Middelburg terecht in een vervallen logement
temidden van meerdere arme sloebers. Toen bekend gemaakt werd dat het
schip Slot ter Hoge zou gaan uitvaren meldde Van Raak zich onmiddellijk
in het kantoor van de VOC. Met een schuldbrief van f 150,- en een kist
met wat schoeisel en kleding, kon de reis beginnen. Op 27 augustus 1780
voer het 1350 ton metende zeilschip Slot ter Hoge onder bevel van kapitein
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Arnout Halfman de haven van Rammekens uit. De 280 matrozen werden
vergezeld door 21 soldaten, 15 kooplui en 5 passagiers. De eerste dag was
het een grote puinhoop op het schip.
De nieuwe matrozen verloren hun spulletjes, raakten maten kwijt. Er brak
zeeziekte uit en er ontstonden gevechten. Velen bezweken onder het extreem harde zeemansbestaan. Het VOC-schip deed Kaap de Goede Hoop
aan en bleef daar een maand. Dan ging de reis verder naar de eindbestemming: Batavia. Op 19 april werd die bereikt, maar zonder Nol van Raak.
Zestien dagen eerder was hij aan de ontberingen op de Slot ter Hoge bezweken. En dat was geen uitzondering, want alleen al op de heenreis stierven
72 mensen aan boord. Het lichaam van Nol van Raak werd in zijn hangmat drie maal rond de grote mast gedragen. Daarna verdween onze zeeheld
in zijn zeemansgraf. Niet alleen in Beek had hij schulden. Ook hier bleek
volgens het soldijboek dat hij nog maar f 72,60 had verdiend! Zijn vrouw
Geertruij wachtte dit alles niet af en ondernam ook een reis. Zij ging met
haar kind te voet terug naar Reusel. Het zeilschip van Nol, dat ook nog
‘echte slaven’ vervoerd had zonk in 1790.
Vanuit Esbeek waren in begin achttiende eeuw wel meer zeebonken met de
VOC meegevaren. Op 5 november 1742 kwam Jan Otto Ernst met de Sara
Jacoba als soldaat in de ‘Oost’ aan. Esbekenaar Bartel Snijder landde op 30
april 1710 op Ceylon. Hij werd als soldaat ingeschreven op het zeilschip
Huis ter Boede. Wat een Esbeekse mentaliteit!
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Nol van Raak groeide vanaf 1736 op aan de Broeksie (Van de Wouw)
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Arme Esbekenaar kreeg
ondersteuning in 1699

T
194

wee Esbeekse boeren opt Spaeneind, Hendrik Bruers en Hendrik
Timmers, hadden Cornelis Corstiaens zeer goed gekend. Immers: het
waren buren. Beiden getuigden dat hij vanaf 1674 tot aan zijn dood
toe een persoon geweest was van een seer geringe vermogentheijt. Zou hij
geen ondersteuning van de buurt gekregen hebben dan zou hij met zijn
kleine kinderen tot totale armoede vervallen zijn. In die tijd was het echter
nog gewoon dat men elkaar hielp met onder andere graan. Het merendeel
van zijn goederen lag onbewerkt en desolaat; daarom was hij ook niet bij
machte zijn schulden te betalen. Na zijn dood werden zijn goederen dan
ook bij executie verkocht. Ons land was overigens in oorlog met onder
andere Frankrijk en Engeland en zéér armlastig!

Jan Schellekens alias opte Laeren verviel in armoede en zijn huis verdween
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Ook Willem Bruers werd door de buurt geholpen. Hij had een vrouw en
twee kinderen te onderhouden. Deze laatsten waren te klein om de cost te
connen winnen. Hij had pech gehad want door ziekte waren bij hem verschillende paarden gestorven en was hij in armoede geraakt. Het gevolg
was ook dat hij alleen met handen en swaaren arbeijt de cost can gewinnen. Daarom werd hij ook aanvankelijk door de buurlui vooruit geholpen.
Mensen uit de buurt wisten ook te vertellen dat Willem niet verveelt heeft
soo by dage als by nachte.
Hij was altijd naarstig en ijverig op zoek om een stuiver te kunnen verdienen. Daarom ook besloten de bestuurders van de Beekse ‘armen-tafel’ hem
in 1699 te ondersteunen. Deze organisatie werd ook wel ‘Tafel van de H.
Geest’ genoemd. Deze naam duidt nog op het begin van de organisatie
toen men onder in de Beekse toren op gezette tijden een grote tafel plaatste
waar de armen hun ‘goederen’ konden afhalen.
Om aan inkomsten te komen exploiteerde deze organisatie vaak een of
meerdere boerderijen. Ook uit de pacht van landbouwgronden financierde men giften aan de armen. Aan het hoofd van de organisatie stond de
Heilige Geestmeester. In Esbeek had men ook bezittingen.
In het Verpondingsboek van 1656 treffen we onder de HeiligeGeestgoederen aan: een wei inde Laren, groot 14 lopen 15 roe. Verder het
Heylich Geest weijken in de Cromschutten. In de Handelaren lag de Heilige
Geestbeemd. Ook kende men de akker aan de H. Geestboicht.

195

Op 19 december 1735 was bij Michiel van Raak zijn complete boerderij
volledig in de as gelegd. Het onmiddellijke gevolg was dat hij met vrouw en
drie kinderen in absolute armoede was gevallen. Hoewel de inwoners van
Beek en Esbeek in een gigantisch dal van armoede verkeerden, kreeg de behoeftige boer toch enige hulp. De Beekse schepenen stelden een brief op
waarin het dramatische gebeuren verhaald werd. Na ondertekening werd
die Van Raak overhandigd. Met dit bewijsstuk in de hand kon hij door
goedwillende mensen uit de hoogste nood gehaald worden.
Adriaen Schilders kreeg op 2 april 1766 ook zo’n ‘certificaat van armoede’.
Hij was gezien zijn ouderdom niet in staat om met zijn handen de kost te
verdienen. Omdat de armenkas bijna tot op de bodem was opgedroogd kon
de Tafel van de Heilige Geest hem niet financieel ondersteunen. Daarom
kreeg hij dit certificaat om bij de goede en barmhartige luyden een aelmoes tot
syne nooddruft te vragen. In 1671 verwierf de H. Geesttafel bij ‘evictie’ de
bezittingen van Jan Bartholomeus Peter Schellekens alias opte Laeren. Hij
woonde op de spie aan het begin van de Lange Gracht ten zuiden van de
Larestraat. Hij bezat totaal niets meer. Over crisis gesproken!
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Veldnamen uit Esbeek
opgetekend en verklaard

T
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oponymie of plaatsnaamkunde is de wetenschap die plaatsnamen
opspoort en verklaart. Het woord ‘toponiem’ komt van het Griekse
‘topos’ (plaats) en ‘onama’ (naam) en is dus synoniem met plaatsnaam. Hiertoe behoren veldnamen, straatnamen en huisnamen. De laatste
treffen we in Esbeek niet zo veel aan. We kennen natuurlijk de Eshove, de
Hoogkar, de Adrianushoeve en Martenshof. Deze laatste naam duidt evenwel
de veldnaam van het perceel aan en heeft geen betrekking op de Esbeekse
weldoener Martinus Hagen die aan de Mostaard woonde.
Deze Mostaard en de Clapstaard zijn de oude lager gelegen Esbeekse woonkernen, die na 1200 werden aangelegd en bewoond toen het oude hoge
leengoed Boghaarde verlaten werd. Mooi is dat juist dáár de Esbeekse starters nu hun optrekjes gebouwd hebben. Later werden ook nog de Broexie,
het Nereneinde en de Krimmert sub-gehuchten in Esbeek. Zeer oude namen
zijn natuurlijk ook de Tulderhoeve, Hof ten Eynde en de Craenmeer. De
Lange Gracht, Hertganghoeve en de Leuter zijn iets jonger. Het Leeg Huis, de
Grote Stee en de Koevoirt zijn reeds lang afgebroken.
De Soenkenshoeve of misschien nog vroeger Hoerenpoel staat nog steeds fier
overeind: het betreft boerderij Hendrixen. Nieuwe namen zijn natuurlijk
die op Landgoed De Utrecht, waarvan ‘In den Bockenreijder’ de jongste
is. Onlangs trof ik in het rijke Beekse archief nog een Esbeekse boerderijnaam aan: de Vijf Huizen. Waar die exact stond weet ik nog niet, maar wel
dat Adam de Bie ze in 1703 huurde. Ze moet vlak bij het Groot Huys en de
Mick gestaan hebben. En die stonden op het Spaaneind schuin tegenover
Janus Bruurs.
Behalve het inventariseren van namen is de interpretatie ervan zeker zo interessant. Aan bovengenoemde namen ligt vaak de oude veldnaam, naam
van akker, beemd of weide, ten grondslag. Die namen waren na de invoering van het Kadaster van 1828 bij de notaris niet meer zo belangrijk: hij
vond nummers van percelen immers veel makkelijker en betrouwbaarder.
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Toch bleven veel namen tot op de dag van vandaag bij grondeigenaren in
hun geheugen gegrift. Heel vaak is men de grondbetekenis van elementen
uit die heel oude namen ‘vergeten’.

Het mooie Clapstaertstraatje werd in 1967 een ordinaire sloot
197

Zo heb ik een lijstje met vermeende dierennamen aangelegd: Mierbeek,
Koekhovens, Koevoirt, Craenmeer, Muggenstraatje, Hoenderweg, Kalverrijt,
Wolverijt, Hertgang, Vinkelbraak, Vossenhool, Leeuwerik, Hondsbosch en
Kattenbocht. Het voert hier te ver om ze alle uit te leggen, maar niet één van
deze prachtige Esbeekse namen heeft betrekking op ‘dieren’. In Esbeek heb
ik ongeveer 1200 veldnamen gevonden. Zij werden opgetekend uit notarisakten, talloze verkopingen voor schepenen, verpondingsboeken en allerlei
akten van delingen. De oudste Esbeekse lijsten met percelen en gronden,
de Rooboecken (‘roo’ = grens), zijn in 1540 tijdens oorlogsperikelen helaas
verloren gegaan. We moeten ook niet vergeten dat een perceel meerdere
namen gehad heeft. De oudste toponiemen in de gemeente Hilvarenbeek
zijn Koekovens en Hoerepoel, beide in Esbeek gelegen. Deze laatste werd verkeerd geïnterpreteerd en als straatnaam door de bewoners in Esbeek afgewezen. ‘Hore’ betekent echter gewoon: modder! Toch hebben we die mooie
naam alsnog aan een straat kunnen koppelen. Warempel, daar woont nog
niemand! De nieuwste naambordjes zijn nog volop in de maak. Het zijn
Heistraat, Hondsbosschstraatje, Palmstraat en Wolvestraatje. Zij zouden een
onderdeel gaan vormen van de komende Esbeekse wandelroute ‘De acht
van Esbeek’, maar ‘De Hilver’ liep ons voor de voeten!
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IJsclub ‘De Flaes’ bestaat
ijskoud 75 jaar in 2008

H
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et Goorven en de Flaes zijn twee zeer oude vennen op Landgoed
De Utrecht. De laatste werd niet ontgonnen omdat dat financieel
niet haalbaar was en niet omdat men oog had voor behoud van
de natuur. Want dat speelde toen nog totaal niet. In de jaren ’30 van de
vorige eeuw begon het belang van milieu en natuur wel mee te spelen, ook
in Esbeek. En dat was de reden dat de toenmalige rentmeester van De
Utrecht, de heer Herman Wormgoor, in die jaren regelmatig zijn beklag
deed over de steeds groeiende overlast van de schaatsers. Hij klaagde vooral
over het vele zwerfvuil en de beschadiging van jonge plantjes rondom de
oude veenplas was hem een doorn in het oog.
Toen Landgoed De Utrecht op het punt stond het schaatsen op de Flaes
te gaan verbieden kwamen Adriaan Keizerwaard en Abraham Huizer met
het idee om het schaatsen aldaar te gaan begeleiden en ‘in goede banen’

Een aantal notabelen bij de opening op zondag 8 december 1933
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te leiden door middel van een op te richten ijsclub. Wormgoor, die enkele jaren later ook groen licht gaf voor de inrichting van de Bockenreijder,
gaf toestemming op voorwaarde dat het een officiële vereniging werd met
Koninklijke goedkeuring. Omdat beide initiatiefnemers, ze waren werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee, overgeplaatst zouden worden, zochten zij geschikte personen om de zaak te gaan besturen.
Esbekenaar meester Lauwers werd voorzitter, H. van der Sande secretaris
en P. Smolders penningmeester. Beide laatsten waren Bekenaars. De oprichtingsvergadering vond plaats in Hotel De Valk, dat ook als clublokaal
werd gekozen, op 18 november 1933. Andere Esbekenaren die in het bestuur kwamen waren H. Braat en J. Maillé. Begrijpelijk want beiden waren
werkzaam op Landgoed De Utrecht. Er gaven zich meteen 129 leden en 11
donateurs op. Of het ging om meelopers of ‘doorlopers’ is niet bekend.
De opening vond plaats in de winter van 1933 in het bijzijn van onder andere burgemeester De Rooij van Hilvarenbeek. En men was echt trots op
deze nieuwe vereniging. De Flaes was voor deze gelegenheid in een vrolijke
feesttooi gezet, de Nederlandse driekleur en de zwartgele vlaggen wapperden in de schrale oostenwind. De zon straalde op een schitterende ijsbaan.
De Hilverbode van 9 december 1933 blikte terug: Het ijs was in puike conditie, al was het wel wat hobbelig!
199

De eerste wedstrijd op de Flaes werd uitgeschreven voor zondag 19 december 1933. Het betrof hier wedstrijden hardrijden op de korte baan.
Wedstrijden in kunstrijden waren nog niet aan de orde. Na de opening
op zondag 8 december 1933 kon voorzitter Lauwers zich verheugen op de
grote deelname van de eerste wedstrijd.
Er zouden nog veel wedstrijden volgen. De strenge winters van 1940, 1941
en 1943 maakten dat mogelijk. Ook in 1947, 1954 en 1956 kon men langdurig schaatsen. Aan de winter van 1963 leek geen eind te komen. Op 28
januari 1979 legde Co Scholten uit Goirle de 160 meter sprint als snelste af
in een tijd van 15,4 seconde. In de winters van 1985 en 1987 kwamen ook
de afstand schaatsers flink aan hun trekken. Wedstrijden over 30 en 42 km
waren heel gewoon. Als het sneeuwde dan zorgden leden van de ijsclub dat
er banen geveegd werden. In de beginjaren werd er veel energie gestoken
in de aanschaf van een ‘ijstent’. Het aanbod uit Gilze om een houten huis
van een koekfabriek over te nemen voor f 350,- werd afgeslagen. Tenslotte
mocht de Diessense aannemer Van Hoof de groene houten ijshut bouwen
voor het bedrag van f 399,-. Op lange banken konden de schaatsliefhebbers
hun ‘onderschroevers’ bevestigen en later even verkleumd uitblazen en op
adem komen in het ‘Behouden Huis’.
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Varkensfokvereniging in
Esbeek opgericht in 1920

I

200

n het voorjaar van 1884 meldde de Zierikzeesche Courant: “Op 22
maart werden onder Esbeek de laatste tijd twee wilde zwijnen gezien.
Tot dusver is het de jager niet gelukt die schadelijke bezoekers op te
ruimen”. In vorige eeuwen was het gemiddeld aantal tamme varkens per
Esbeeks boerderijtje overigens niet veel groter. In het pachtcontract van de
Tulderhoeve van 1568 werden afspraken gemaakt over schapen, vetgemeste
hamels, bijen, ossen en koeien. De vercken ende peerden hoefde de pachter niet te delen met de abdij van Averbode. De drie of vier vaesel vercken
waren bestemd voor de consumptie van het huishouden van de laat. Een
‘vazelvarken’ was een mei-varken: zij werden op eenjarige leeftijd geslacht.
De hoevenaars van de grote Armenhoeve op de Biest sullen mogen hauwen
tot hen selfs eten, ende anders niet, twee ofte drie vercken. Er werd toen ook al
melding gemaakt van een apart varkenshok en vaak treffen we op de inventarislijst een varkensbak aan.
Het eerste grote ‘varkensschandaal’ uit Esbeek dateert van 1901. De
Vlissingse Courant schreef in dat jaar: “Jan Evers wonende te Esbeek en
geboren te Bokstel werd beschuldigd van poging tot doodslag. Deze varkenskoper had afgelopen dinsdag in de herberg van Cornelis van Raak een
revolverschot gelost op de Esbeekse herbergier”. Het liep met een sisser af.
Het eerste ‘grote varkenshok’ in Esbeek werd gebouwd in 1908 en hoorde
bij de Julianahoeve op Landgoed De Utrecht. Meester Lauwers schreef in
de Veldbode van 1923: “Door het voorbeeld van De Utrecht begrepen de
boeren dat zij zich moesten opheffen door samenwerking en coöperatie. En
toen het landbouwonderwijs er kwam, wisten zij de verworven kennis op
de enige juiste manier toe te passen.”
Op 1 november 1920 stichtten 13 Esbeekse boeren de eerste Noord
Brabantsche Varkensfokvereniging, erkend door de Provinciale Commissie.
Op 25 mei 1921 wist de jonge Esbeekse vereniging misschien wel de eerste
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Nederlandse varkensfokdag te organiseren. Meer dan 1000 bezoekers zagen
de 98 stamboekdieren ‘log’ doch naarstig wroeten in de Esbeekse bodem.
Op 6 juni 1921 volgde Biest-Houtakker, waarna Diessen in 1923 niet kon
achterblijven. De eerste prijs op die Esbeekse fokdag werd gewonnen door
Dirk van Liere met zijn V.D.L.-beer Huzaar.
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Bernard Hendrixen nam het voortouw in de moderne varkensfokkerij

Dit ‘huzarenstukje’ wilde men in Hilvarenbeek uiteraard ook uithalen: de
tweede fokdag werd gehouden op 12 juli 1922. De Beekse Vrijthof werd
met prikkeldraad afgebakend. Een 50-tal hokken waren aangebracht,
waarin de dieren naar soort en ouderdom waren gerangschikt. De juryleden daarentegen kregen een eigen ‘kiosk’. Om 12.00 uur verrichtte burgemeester Van Rooij de opening: De varkensteelt is een winstgevend bedrijf en
moet daarom een onmiskenbaar onderdeel worden van het boerenbedrijf. Om
5 uur reikte meester Lauwers de prijzen uit. Esbekenaar G. Teunissen viel
ook in de prijzen.
Enkele jaren later zou het slecht met hem aflopen. De Eembode schreef op
5 juni 1928: Op het Zand onder Esbeek is de groote hoeve van G. Teunissen
in asch gelegd. Een oude vrouw met drie kinderen konden slechts met moeite
worden gered. Van den veestapel verbrandden 30 koeien en varkens. Een regelrechte ‘mega-ramp’!
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De Hertgang: oud cultuurland
tussen Baarschot en Dun

I
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n deze bijdrage gaat het niet over een vakantieoord dat in 1932 geopend
werd aan de Dunsedijk in Esbeek. Slechts een seizoen wist dit vakantieonderkomen, zijnde een jeugdherberg, onderdak te bieden aan kampeerders. Zeker niet betreft het zijn opvolger de Hertgang aan de Beekse
Markt. Van 1933 tot 1950 fungeerde het huidige Open Huis als huisvesting voor de vakantie vierende jeugd.
Met een Hertgang (Haardgang) wordt meestal aangeduid: buurtschap of
kleine dorpsgemeenschap. Zo werd in het verpondingsboek van 1681 den
hertganck Diessen genoemd, waarna Baarschot en Haghorst als gehuchte aan
bod kwamen. En Catharina Hendrik Sweens woonde in 1730 inden heertganck off hoeck van Diessen. Anderen menen nog steeds in verband hiermee
niet ‘haard’ maar ‘herder’ te moeten zien: van ouds had men in de onderscheiden herdgangen eenen daartoe aangestelden herder, die het vee der ingezetenen naar een van de gemeene weiden bragt en haalde, en toezicht daarover
had.
In dit artikel zullen we de Hertgang als afgebakend territorium tussen
Diessen en Esbeek eens historisch-geografisch vanuit de archieven onder
de loep nemen en aangeven dat bovengenoemde betekenissen hier niet juist
zijn. Maar laten we eerst een bloemlezing geven van wat er zoal over dat ‘in
nevelen gehulde gebied’ geschreven en gezegd is.

Fantasie kent geen grenzen
De bekende Beekse schoolmeester Hendrik Broeders schreef in 1838 in een
klein handzaam boekje voor de schooljeugd zijn, inmiddels vaak aangehaalde, goedbedoelde lessen op: Haardgang of Herdgang betekent zoo veel
als buurtschap of gehucht. Het is thans eene onbewoonde plaats oostwaarts van
Dun; vroeger stond hier een oud slot of kasteel, waarvan de grachten nog te zien
zijn. Hij voegde er zelfs aan toe dat het een klooster van de Tempelridders
geweest zou kunnen zijn. Of nog erger: een jachthuis van de hertogen van
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Plattegrond de Hertgang met toponiemen
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Jan Maas aan het werk in de Hertgang

Brabant. Doch het toppunt was de veronderstelling dat hier het aanvangspunt der bebouwing van Hilvarenbeek was, en men zelfs het voornemen had
hier den toren te plaatsen.
Leonardus Jurgens, de eerste Esbeekse pastoor, noemde in 1889 in zijn
Memoriale Parochiae het een thans onbewoond gebied en maakte er verder
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geen woorden aan vuil. Begrijpelijk: hier was sinds vele decennia geen
enkel zieltje maar te winnen! De eerste houtvester van De Utrecht, de heer
Sissingh, wist kort na 1900 nog te melden dat de vermeende Tempelieren
hier hun jachtpartijen hielden, gezeten op paarden met gouden hoeven. En jagen kon men er tot in de vorige eeuw volop, getuige Sissingh:
“Verschillende soorten eenden en snippen en voorts otter, das, ree, haas,
gans, fazant, korhoen, duiven, ze zijn hier te vinden, en wanneer op een
mooien najaarsdag het bosch schittert in zijn gouden dos, de frissche, prikkelende lucht ruimer doet ademen, dan is het een genot hier rond te dolen”.
Sissingh vergat in zijn euforie zelfs de raaf, die in 1917 in De Hertgang toch
nog werd waargenomen!
De bekende Esbeekse landbouwonderwijzer Lauwers deed dat ook graag
en wist al iets genuanceerder door de Hertgang te lopen, door met beide
benen op de grond te blijven. Hoewel hij bij de resterende grachten van de
Hertganghoeve nog fundamenten van een Frankisch gebouw meende los te
kunnen peuteren, zag hij al scherp de contouren van de wallen van de aloude akkers en beemden. Ook wist hij te melden dat de laatste boerderij, er
stond er overigens maar één, in 1828 werd afgebroken.
Helaas dacht hij bij het horen van de naam steeds meer aan ‘herten’ en
maakten spookachtige verhalen over ‘een schat van een vrouw’ rare bokkesprongen door zijn hoofd. Gelukkig wist hij drie namen op een rijtje te
krijgen: Coevoirt, Dun, Hertgang. Laat ik nu als Esbeekse schoolmeester,
geboren en getogen te Diessen, er meteen twee aan toevoegen, zodat we vijf
kleine wooneenheden aan de oevers van de Reusel stroomafwaarts van west
naar oost hebben: Moleneind en Gijseleind met de voormalig wispelturig
kronkelende onstuimige Aa als levensader.
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Journalist hemelt de Hertgang en Bockenreijder op
In de jaren ’60 van de vorige eeuw verschenen bij regelmaat prachtige verhalen en beschrijvingen van landgoederen en natuurgebieden in onze regio.
Zo ook wist Pierre van Beek in 1969 voor Het Nieuwblad van het Zuiden
een smakelijk artikel te maken met als titel: “Natuur viert haar orgie in
Hertgang”. Hij bezag ons gebied als volgt: de Hertgang dankt zijn specifiek
karakter aan het feit, dat het een oud beekbos is, dat zich aan weerskanten van
de naar het noordoosten stromende Reusel uitstrekt, zonder dat de beek hier
echt een dal vormt. Bovendien meende hij dat het gebied rond 1900 ontsnapt was aan het werk van de ploegende ossen en de latere stoomploegen,
zodat de Hertgang aan beide oevers van de Reusel onberoerd voort kon
meanderen.
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Helaas: juist deze stroken naast de Reusel kenden een ontginning vanuit
de veertiende eeuw of nog eerder. Er werden akkers en beemden aangelegd,
zorgvuldig omzoomd met mooie aarden wallen. Men bouwde en herbouwde er vele boerderijtjes, waarvan er enkele nog overeind zijn gebleven. Men
was zuinig op deze enclave in de woeste omringende heide die pas veel later
rond 1900 ontgonnen zou worden. Zo kon op dat tijdstip cultuurland vervallen tot ‘natuur’, terwijl de omringende heide ontgonnen werd.
Het smalle oevergedeelte tussen de Bockenreijder en de boerderij van Dries
Broeders op de Heikant krijgt altijd het stempel ‘eeuwenoud natuurgebied’
opgedrukt. Niets is minder waar! Begrijpelijk dat de oevers langs de Aa, zo
heette de Reusel vroeger, die ’s winters altijd overstroomden al eeuwenlang
beboerd werden. Aan de westkant werd de Hertgang begrensd door een
tweetal boerderijtjes vóór de Bockenreijder. Die gingen rond 1900 in vlammen op en bij de voormalige Dunse herberg werd eind jaren ’30 een klein
cafeetje ingericht door Janus de Bruin en Herman Wormgoor, rentmeester
van Landgoed De Utrecht.
De bende van de Bokkenrijders hebben niets te maken met deze uitspanning. Ook de moord op de oude Jan van de Sande op 12 januari 1758 heeft
niet geleid tot die ‘sinistere’ naam. De naam Bockenreijder berust op een
taalgrapje! Uitgaande van een verkeerde interpretatie, men wist toen nog
niet wat de naam Hertgang historisch gezien betekende, kwam men tot de
tegenstelling: hert----bok en gang (gaan)---rijden.

Hertgang als toponiem
Toponiemen of veldnamen worden al eeuwenlang gegeven aan akkers, weilanden, beemden, wateren, wegen en dorpen. Sommige zijn erg oud en
wordt de grondbetekenis ervan vaak niet meer begrepen. In de verpondingsboeken van Baarschot uit de zeventiende eeuw treffen we een schat
van namen aan. Veelal komen dezelfde namen of elementen daarvan in
andere woonplaatsen terug. Zo kennen we ten oosten van de Hertgang de
Elsschotten, die we ook op Haghorst aantreffen. De toevoeging ‘lange’ en
‘korte’, met respectievelijk betrekking tot Baarschot en Haghorst, gaf verduidelijking. Zo hoorde in 1750 bij de erfdeling van Couwenberg van de
Baarschotse brouwerij de Lange Elsschot. Tien jaar eerder werd een perceel
groes en heide met de wouwer daerin leggende ter plaetse d’Elsschotten verkocht. Een enkele keer werd het in Baarschot overigens den Enschotshoek
genoemd, toen de kinderen Appels in 1780 er een weiland verkochten.
De naam Mierbeek (een modderig droogvallend stroompje) treffen we
op de Heikant aan, maar ook in Esbeek. In 1797 kocht Anna Damen uit
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Baarschot een perceel heide genaamd het Mierbosch. Het Baarschotse toponiem Sporing en Spordonk spreekt natuurlijk voor zich als we richting
Oirschot kijken. In 1682 vindt er in Baarschot houtverkoping plaats in
Spoordonck. Jacobus Noyens kocht weide de Spooringhe. En in 1684 verpachtten de kinderen Otten het Hooghe Huys met gronden in de Spoorinc.
Daar hoorde ook nog onder andere het mos en eeckelvelt bij. De elementen
‘most en eeck’, drassige zompige bodems, komen we ook in Esbeek tegen.
Tot slot vinden we Barschot ook terug in Bladel!
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De gemetselde bogenbrug in de Hertgang

De naam Hertgang luidde oorspronkelijk: ‘eertganck’. In 1404 werd een
leen van de heren van Hilvarenbeek en onderleen van de Bisschop van
Luik: opten Eertganck. Uit 1428 nog een oude naam voor de Hertgang:
Gheen Eertganck of Ghenen Hertganck. We moeten dan denken aan de
Eertganck van Gheen, een mansnaam die in de Middeleeuwen veel voorkwam en Gerrit of Gerard betekende. We moeten de naam splitsen in twee
delen. Het laatste element ‘ganck’ is een hydroniem, een waternaam. Het
betekent gewoon, net als de uitgang -ing: stromend water. Het eerste element ‘eert’ of ‘eerde’ betekent: smalle streep gronden gelegen naast vloeiend
water.
In feite is er sprake geweest van een metoniem, dat wil zeggen het verschijnsel dat een waternaam (hydroniem) overgaat op de ernaast gelegen
goederen. En dat laatste betreft de lang verdwenen boerderij met zijn veranderde cultuurgronden: tussen Dun en Baarschot.
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Gezamenlijke gemeynt van Baarschot en Esbeek
Eeuwenlang waren de boeren uit Baarschot en Esbeek afhankelijk van de
omringende woeste gronden, gemeynt genaamd, voor hun gesloten bedrijfsvoering. Die gemeynt werd voor Beek en Esbeek als een der laatsten
in onze regio op 24 september 1331 op papier gezet met de bijbehorende grenzen. Als grenspalen werden gebruikt: rivieren, voorden, zandpaden,
zandhopen, watermolens, gegraven greppels of opgeworpen wallen. Op
markante punten gebruikte men grote stenen: grijze, witte of blauwe keien.
In Diessen is geen uitgiftebrief van de gemeynten bekend, een der uitzonderingen in de streek! De oude laatbank in Diessen, onder invloed van de
Norbertijnen, had de zaakjes met betrekking tot het gebruik van de woeste gronden al best goed geregeld. Onder invloed van de hertog werden de
oude laatbanken omgezet in een schepenbank. In Beek gebeurde dat omstreeks 1332, waardoor de oude Beekse gemeynt (Beke en Esbeke) even
later werd uitgebreid met de gronden van Diessen en Baarschot en nog later
Westelbeers. In 1340 zien we twee Esbeekse posten in het cijnsboek: vicini
de Esbeke en vicini de Esbeke Baschot en Diessem. Het laatste gebied had te
maken met de nieuwe indeling.
208

De Reusel meandert door de Hertgang

Het Baarschotse gedeelte uit die gezamenlijke gemeynt was de gemeynt
in ’t Gijzeleind. Later op 1 februari 1796 werd nog duidelijk de plaats
weergegeven: wij keeren ons zelven tot u vermits wij zoo langentijd met

BI-KijkOpEsbeek.indd 208

16-10-11 20:25

misnoege hebben gezien het misbruijk van den Dorpsaard in onze gemeente!
Men mocht beesten laten weiden in de Veevoort en de Schrans en de gemeente in het Geyseleind. Dit gold ook voor het Kalverveld binnen de palen
aan de noorden kant. Het gebied buiten de palen was bestemd om turf te
steken. Bovendien kwamen in aanmerking om beesten te laten grazen: de
Liesvennen, het Lange en Zwartven, Krampven, Witven, Kuldervennekens, het
Rouwblek en de vennekens in het Roeijleem.
Richting Esbeek mochten ook het Beerensven, Braakven, Polderikx Ven en
Trooste Ven, Keelderixven en Abeemdeven beweid worden. Het heike tussen
Baarschot, Esbeek en de Westerwijk, waarin alle bovengenoemde vennen
lagen, was rontsom buiten de palen bedoeld voor het meyen der heyvlaggen.
Binnen de palen mocht men turf steken. Dat gold ook voor de heide tussen Baarschot en den Langen Gracht van de palen van de Larestraat tot aan
de Katschitten. De Hertgang werd uiteraard niet genoemd. Die hoorde ook
niet tot de gemeynt, maar de vele percelen waren eigendom van talloze
boeren.

Grens tussen Diessen en Beek
De grens tussen de twee oude gemeynten van Diessen en Beek liep door
de oostkant van onze Hertgang. Pas veel later is dat ook de gemeentegrens
geworden. Het Diessense archief laat ons een procesverbaal achter, waarin
de burgemeesters van Diessen en Hilvarenbeek de grensscheiding tussen de
beide gemeenten bekijken en definitief geregeld willen hebben.
Begonnen op de Biest liep men naar het zuiden langs de stroom en passeerde
men onder andere de volgende percelen: Advocaatsvelden, Gasthuisbosch,
Broekveld, Zwartpoeltje, Bosbeemd, Grootbroek, Handelaren, Broekveld,
Stevoirt, Steenovens en Vossenvosch. Dan ging het langs de Laren recht
door de heide op de doorrijweg door de Stroom op de Hertgang en zo vervolgens
lijnrecht door de heide tot een kei genaamd ‘aan de Leemputten’. Met dit laatste wordt de blauwe vijfkei bij de Hasenkolk bedoeld, die er nog steeds ligt.
Het traject bij de brug in de Hertgang dat de burgemeesters beliepen en
dat nu de Lange Baan wordt genoemd, heette vroeger de Molenstraat. De
boeren van de Hertgang en Dun gingen ook hierdoor naar de Baarschotse
achterste watermolen. Bij de erfscheiding van familie Moonen van de watermolen in 1727 hoorde ook de helft in een half heiveld onder Baesschot
in de Molenstraat in de Hertgang. In 1656 hoorde bij de Hertganghoeve
den acker lancxt de Meulenstraet. De nu nog bestaande Hertgangsbrug werd
een belangrijke schakel in de verbinding tussen Baarschot en Landgoed De
Utrecht.
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Bruggen en slingerpaadjes
Bovengenoemde brug werd ook wel de ‘bogenbrug’ genoemd omdat hij
rustte op drie fraai gemetselde bogen. In de laatste wereldoorlog werd de
brug opgeblazen. Staande op die hoge brug kijk je uit op een groot vierkant
weiland, de Deppo genaamd. In 1959 stortte juist in de hoek een straaljager neer en boorde zich compleet in de grond. Vroeger heette dat grote perceel het Baarschots Dun of het Duns Dun. Niet ver daar vandaan hielden
zich overigens tijdens die oorlog enkele onderduikers schuil die in de grond
een schuilhut gemaakt hadden en bevoorraad werden door Mien Broeders
die op de Heikant woonde en in Esbeek bij Wormgoor werkte. Richting
Baarschot vonden we vroeger nog een mooie brug. Het was de Hangbrug
die verdween toen een nieuwe stroom aan de oostkant van de Reusel werd
gegraven. Reeds genoemde journalist Van Beek liep er eind jaren ’60 nog
over: het nog geen meter brede, houten bruggetje is opgehangen in gedraaide ijzerdraden en wiebelt zacht heen en weer als ge er over loopt naar de hoger gelegen bossen, vanwaar een landweggetje u naar Diessen voert.
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Gaan we terug stroomopwaarts richting Bockenreijder dan komen we al
vrij vlug bij een verharde weg. Het is de Prins Hendriklaan die pardoes de
Hertgang doorsnijdt. Het bruggetje noemt men de Poelebrug. Inderdaad
liggen vlak daarbij enkele poelen, die allen ’s winters water hebben. Volgen
we de nu sterk meanderende rivier dan komen we bij de Akkerbrug. In feite
kunnen alleen wandelaars hier passeren: hij steekt zowat een halve meter
boven het maaiveld uit. Aan weerszijden van de brug lagen weleer de oude
akkers van boer Van Dijk die juist ten oosten van ‘Den Bok’ woonde, waar
enkele jaren geleden de put nog overeind stond. Staande op dat smalle hoge
bruggetje zien we richting Esbeek nog een gedeelte van de oude weg van
Hooge Mierde via Dun en De Lange Gracht naar Diessen lopen.
De laatste brug, maar dan zijn we al even uit de Hertgang, is de Dunse
Brug op de Dunsedijk. Het allerlaatste bruggetje was de Coevoirtbrug.
De lijn tussen de reeds genoemde vijfkei en dit bruggetje vormde in feite
de oude gemeyntsgrens met De Mierden, bijna 700 jaar geleden op papier
gezet! Fragmenten van opgeworpen wallen liggen er nu nog!
Ook is de Hertgang bekend om zijn kleine bruggetjes die over de afwateringsslootjes gelegd zijn. Jeugdige schaatsers die vanuit Diessen en
Baarschot zo snel mogelijk de Flaes wilden bereiken konden niet om de befaamde bruggetjes heen die met zorg in de slingerpaadjes gelegd waren. De
laatste tijd is het hier en daar niet meer dan een boomstam of een enkele
betonbalk, maar dat kan de geroutineerde mountainbiker niet deren: een
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uitgesproken ‘draai- en keerterrein’ dat gedeeld moet worden met talloze
wandelaars!
Vooral voor de echte natuurliefhebber is dit gebied een ware oase geworden. C. Sipkes maakte in de jaren ’60 een inventaris van de planten die hij
vond: gagel, dopheide, hazelaar, kardinaalsmuts, wijfjesvaren, bosanemoon,
valeriaan, koninginnenkruid, helmkruid, kamperfoelie, zwarte bes, blauwe bosbes, framboos, bramen, valse salie, adelaarsvaren en moeras-spirea.
Ook de mens heeft soorten aangebracht, zoals rododendron, Amerikaanse
vogelkers, krentenboompje. De manshoge veelknoop werd blijkbaar bij de
bruggen geplant om de oevers vast te houden. Maar er werd veel meer aangeplant, zoals we straks zullen zien.
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Jachthuisje van notaris Huysmans in de Hertgang

Hoeve ‘opten Hertganck’
Nu we het gebied tussen ‘den Bok’ en ‘den Heikant’ op zijn ware proporties hebben teruggebracht, rest ons nog de geschiedenis van de voor velen
onbekende Hertganghoeve te ontsluieren. Dun en de Hertgang hadden al
vroeg een relatie. In 1340 is er sprake van bonis de Globo (het goed van der
Cloeten!). Volgens een akte van 13 maart 1431 verkocht Goyart zoon wijlen
Jan Godevart Delyen aan Wytman Goyart Delyen zijn deel in de hoeve te
Dunne opten Eertganc naast die guede vanden Cloet, de gemeynt en het goed
van Henrick van Dunne. Op 27 mei 1435 is er sprake van het leengoed ’t
Dunne. In 1484 vinden we een rescriptie vanden leenen die men houdende is
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te leen van mijnen jonker van Merode inde herlicheyt Hilwarenbeeck. Hiertoe
behoorden toen een zevental gezinnen die leengeld betaalden. De zevende
leenroerige was Goyart Janss van den Langryth en betaalde 9 rijnsgulden.
Het betrof een huizing, timmering, hei, wei opten Hertganck. Hij bewoonde
in 1484 ook zelf de hoeve. Vanaf zijn dochter, die de hoeve erfde, nam zijn
nageslacht de familienaam Van den Hertganck aan.
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Bosarbeiders actief in de Hertgang

In een akte van 9 november 1593 deelden de kinderen van Peter Geraerts
Aleyten van den Hertganck en Cathalijn Wouter Bartholomeus van den
Nuwenhuysen het bezit van hun ouders. Bartholomeus werd kuiper en vishandelaar in Mechelen. Zijn broer Aert bleef tussen Baarschot en Dun aan
de rand van de Molenstraat en de noordelijke oever van de Aa (Reusel) op
de hoeve zitten. Behalve de hoeve erfden ze ook nog de weide de Pauwels
aan de Aa, de acker aen de Meulenstraet, twee heivelden in de Elsschotten
en enkele percelen in Diessen. Zij waren nog verplicht te moeten lijden ende
gedooghen den waterloop daer aen loopende.

Latere bewoners van de Hertganghoeve
In 1650 boerde Willem Jacobs van Laerhoven op het kleine boerderijtje.
Uit een lijst van afgebroken en verlaten huisplaatsen van 7 juli 1691 blijkt
dat zijn vrouw samen met haar broer Peter Cornelis het niet konden rooien. Het waren zware tijden: door ziekten, plagen, misoogsten, plunderende
soldaten, bevolkingsdruk en hoge belastingen bleven complete boerderijen
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en landerijen desolaat liggen. Zo werden in 1714 bij weduwe Adriaen van
Beurden door de collecteur van Baarschot Jan van Dun, alle meubele goederen bij executie te koop aangeboden: tafel, stand, riek, schotels, schuimspaan, bijl, bed, aardewerk, emmer, schaaf, tobbe, tang, kist, schop, stoel,
gaffel, ashoop, hooi en de koe die 20 gulden opbracht.
Dochter Pieternel Jacobs van Laerhoven, gehuwd met Peter Gerrit Nodens
had samen met Dirk Marten Bunnen de hoeve weer opgebouwd. Op 6 december 1712 verkocht zij haar helft aan de kinderen van Cornelis Peters
op de Coevoirt. Vijf jaar later kochten de twee zonen Jan en Peter ook
het tweede gedeelte, enwel op 18 mei 1717. In 1731 verkocht Peter houtwas, berken, eiken en kerssebomen op den Heertganck. De kopers moesten de
bomen zelf kappen en ruimen en de cuylen wederom slighten.
Deze laatste deed het bedrijf op 14 november 1741 van de hand: huys,
schuur, bakhuis met de hof en aenstede op den Hertganck, 20 loopse. Koper
was Adriaen Jacobus Adriaens. Zijn weduwe verkocht de erfenis op 8 november 1756 weer door aan Bekenaar Jasper van Eynthoven. Tijdens de
zondagse openbare verkoping werd het goed omschreven als: een schone hofstede met schuur, stal en hof op den gehuchte van Dun.
Deze Jasper boerde zelf niet; hij was kastelein en schutter in Beek. Hij verpachtte steeds de boerderij. Zijn zoon Anthonie die het bedrijf erfde deed
dat ook. Zo verhuurde hij op 10 juni 1779 de hoeve aan Michiel Frederix.
Het is best wel mogelijk dat hij de laatste bewoner van de Hertganghoeve
is geweest. Notaris Cornelis van Heusden beschreef het goed als volgt: een
steede bestaende in huysinge, stal, schuur genaemt den Hertgang gestaen en gelegen alhier onder den geheugte van Esbeeck.
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De huur van het huis, hof en groes ging in op 1 maart en de teullanden
met de oigst aende stoppelen. De huurprijs was per jaar vijf gulden en vier
vat goede leverbare rogh, het cooren werck op Ligtemis te leveren. Ook moest
de huurder voldoende goed dekstro voor het dak leveren en de dakdekker
kost en inwoning geven. De verhuurder leverde de latten en nagels. Maar
de dekbanden en ‘leiroeden’ mochten op het bedrijf zelf gehaald worden.
Vervolgens had de huurder nog enkele verplichtingen stipt na te komen:
- hij sal d’ houtwassen op geenderley weysen beschadigen;
- hij sal de huisinge behoorlijck moeten onderhouden, in wanden, weegten en
voogel rossen;
- hij sal al het teulland wel en loffelijck moeten labeuren en misten het laetste
en eerste jaer;
- bij het afschijden van dien moet hij laete leggen twee derde van het teulland
met rogge;
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- hij sal niet mogen vervoeren eenige mist off vetticheyt, als alleen drie karren
rouw mist!
Tot de hoeve behoorden toen de volgende percelen, waarvan de meeste omwald zijn en nu nog ter plaatse zijn aan te wijzen: - Acker aende
Moolenstraet; - Groes den Hertgang; - Hans de Smit Heyvelt; - Kort Ackerken;
- Keidries; - Wouwerdries.

Familie Huysmans dient zich aan
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Genoemde Anthonie van Eynthoven was getrouwd met Willemijn van de
Schoot. Hun kinderen waren Johannes, Martinus en Johannes. Op 27 augustus 1808 verkochten de kinderen de boerderij voor f 296,- aan Martinus
Huysmans, de eerste burgemeester van Hilvarenbeek sinds de Franse tijd.
Jaren later begon zijn zoon, de koopgrage notaris Emiele Huysmans, de
percelen heide en bouwgronden in de Hertgang op te planten. De dennenbossen werden tussen 1884 en 1892 aangeplant. Veel bossen werden aangelegd op de ‘beschoten heide’. Onder beschieten of overschieten verstaat men
het overzanden van de heide met grond uit de greppels. Na het beschieten
werden kluitdennen in de heide geplant. Ook de zeer oude akkers werden
beplant met grove den zoals het Akkerbos.
‘Mieltje’ Huysmans was een verwoed jager. Op Tulder had hij een jachthuisje, dat er nog steeds staat, en juist ten noordwesten van de oude
Hertganghoeve bouwde hij eveneens een dergelijk exemplaar. Begin jaren
’60 werd het helaas afgebroken. De resterende gronden in de gemeente
Diessen kocht Huysmans in 1911. Het Baarschots gedeelte van de Hertgang
richting ‘de Vloet’ werd dus veel later uit de landbouw genomen.
Vanaf 1899 begon De Utrecht vat te krijgen op onze heidegronden. Meer
dan 120 koopakten zouden bij de notaris passeren voordat de definitieve
grenzen van het landgoed gestalte zou krijgen. Op 9 februari 1911 zag men
de kans schoon door het complete inmiddels bosgebied van E.M.J.W.E.
Huysmans op te kopen. De grootte was ruim 325 hectare en bestond kadastraal nog uit zowat 280 kaveltjes. De prijs bedroeg exact f 80.000,-.
Toch lagen er vanouds nog wat kaveltjes van boeren uit Baarschot, Diessen
en Esbeek: hun voormalige heideveldjes. Op korte termijn werden ook zij
‘uitgeruild’. Jan Bruurs uit Baarschot ruilde 0.27.20 hectare tegen 1.74.40
hectare en moest f 290 bijbetalen. Johannes Puyenbroek ruilde op top.
De kinderen Van Helvoirt uit Diessen ruilden op 26 augustus 1938 3.00.90
hectare in de Hertgang tegen 3.00.50 hectare daarbuiten en kregen f 450,als toegift. De verkregen grond, juist ten zuidwesten van de Mierbeek,
werd grasland en later in de jaren ’60 mochten we steeds in de paasvakantie
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Vaak trad de Reusel buiten haar oevers

een groep vaarskalveren, ongeleerde pinken nog, aanvankelijk vast achter de platte wagen en later los en in gestrekte draf, in een vast ritueel via
de Heikant naar hun bestemming brengen: ontginning in den Hertgang,
Baarschot sectie B nummers 621-624-625-1640. Een enkele keer ontsnapte
er één aan onze aandacht richting slingerpaadjes via het weerbarstige kreupelhout haar vermeende vrijheid gedurfd tegemoet. Maar gelukkig duurde
toen de paasvakantie nog twee weken en een mooiere geheimzinnige omgeving als de Hertgang was toen nog nauwelijks denkbaar. Helaas is met deze
bijdrage nu misschien definitief te veel mist daaruit opgetrokken.
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De klepperman kwam niet
opdraven in Esbeek

H
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et blad waarin dit artikel eerder verscheen, draagt al sinds haar
eerste uitgave de naam ’t Kleppermenneke. Die naam werd toen
gekozen omdat men meende een passende historische naam voor
‘nieuwsbrenger’ gevonden te hebben. Doch in Beek en omringende dorpen
heeft de klepperman van weleer een totaal andere betekenis.
Na de gigantische brand van 1694 in Hilvarenbeek werd het ambt van
nachtroeper of klapwaker alleen maar belangrijker. Hiermee is meteen een
van de taken van de ‘klepperman’, zoals hij in latere tijd ook wel werd genoemd, duidelijk gemaakt. Vervolgens riep hij ieder uur nadat de kerkklok
geluid had de tijd om en sloeg dan met zijn klepper of ‘clap’. Bij onraad,
zoals brand of het betrappen van inbrekers, sloeg hij alarm door met een
ander ritme te kleppen totdat burgers te hulp schoten. We mogen de ‘clap’

Marinus Wijten hield de ‘nachtwacht’ vanaf 1894 rond kerk en pastorie
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echter niet verwarren met de ‘klep’. Dorpelingen die besmet waren liepen
met de klepdoos rond en waarschuwden met de klep voor het besmettingsgevaar. De dochter van Willem Hendrick Bruers was in 1688 laseris en
daarom ging deze Esbeekse dagelijks met de clep haer aelmoesen versamelen.
De eerste Beekse clapwaecker of nagtroeper die we tegenkwamen werd reeds
in 1668 aangesteld. Op 11 december 1689 mocht Huybert van Diessen
het ambt uitoefenen. In die tussenperiode wist hij nog wel zijn opvolger
Goyaert Schoofs in een gevecht danig te verwonden. Deze ‘klapwaker’ zou
trouwens op 7 oktober 1691 een eerste aanslag in de Papenstraat op zijn
leven net ontlopen. Even later werd hij in de Gelderstraat alsnog onder vuur
genomen. Na zijn dood bleek hij niet minder dan 30 verwondingen opgelopen te hebben, soo van gecapt lood als gegooten hagel.
Met enige onderbrekingen zou Van Diessen dit beroep blijven uitoefenen
tot 15 oktober 1727. Niet alle Beekse gehuchten konden van zijn werk profiteren. Alleen de Beekse straten binnen de vier heckens mochten op zijn
surveillance rekenen: de ‘plaetse’ met Gelderstrate, Koeystrate, Wouwerstrate,
Peerdestrate, Schoolstrate en Papenstrate. Hij moest om negen uur een kwartier lang met ‘de grote schelle’ luiden, zodat iedereen de herbergen verlaten
kon hebben. Bij brand deed hij de dingclocke stormen. De bewoners van de
straten dienden hem wekelijks het zogenaamde roepersgeld te betalen.
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Elk jaar kreeg de klapwaker nieuwe schoenen, rok en camesool (dikke jas).
Vaak treffen we ook de naam schansloper aan, hetgeen een lange tegen weer
en wind beschutte jas was. De klap, een rechthoekig houten bordje dat
aan een handvat werd vastgehouden en waaraan een scharnierende hamer
was bevestigd, werd regelmatig gerepareerd. Bovendien waren de klapwakers gewapend met een sabel. De meesten hadden een twijfelachtige komaf.
Vaak waren het lieden van allerlei allooi die tegen een geringe vergoeding
en wat kleding en schoeisel werden geworven voor de taak van nachtpolitie. De laatste Beekse klepperman was Adriaan Heeffer, die in 1900 Petrus
Smulders was opgevolgd. Dat was de vader van de bekende ‘Rooie Fik’. De
klap uit 1801 hangt nog steeds in de hal van het oude gemeentehuis.
Esbeek heeft ook enige jaren een ‘nachtwacht’ gehad. Vanaf 1889 zouden
elke nacht twee boeren op vrijwillige basis patrouilleren; vooral rondom
kerk en pastorie! In november 1894 werd Marinus Wijten als vaste wacht
en lantaarnopsteker in de wintermaanden aangesteld. Van de pastoor moest
hij ook letten op rondtrekkende hondenkarren en huiswagens die regelmatig
in Esbeek verbleven. Was Jurgens bang voor ‘die Zigeuners’ of voorzag hij
bij zijn deur een naderend ‘parkeerprobleem’?
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Koolrapen planten op de
Flaesbodem in 1918

N
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atuurliefhebbers en wandelaars die de boorden van de Flaes en het
Goor aandoen kijken vaak vol ontzag naar de geweldige waterplassen die in hun ogen er al eeuwen lang onaangeroerd zo liggen. Vóór
1964 kon men zelfs nog met de fiets tussen beide vennen doorpeddelen via
de oude Dunsedijk. Toen ook werd de Neterselsedijk, die De Utrecht in
1962 van Hooge en Lage Mierde geruild had tegen 3,5 hectare heide, omgedoopt tot Dunsedijk. Die was immers afgesloten en komen te vervallen.
Ook de kruisende oude Beersedijk werd eigendom van De Utrecht. Maar
Esbeekse heemkundigen weten wel beter: in en rondom de Flaes hebben
veel economische activiteiten plaats gevonden. De drang naar behoud van
de natuur in die omgeving dateert pas van de jaren ’30 van de vorige eeuw.
In 1911 kocht men de Hertgang met de twee grote vennen van notaris
Huysmans. Luchtfoto’s en oude kaarten laten zien dat de sloot of ‘overloop’
tussen het Goor en de Flaes en tussen de Flaes en de Reusel al lang bestonden. Tegelijk met deze vennen werd ook het visrecht gekocht voor f 50,-.
Rentmeester Sissingh was in 1900 al op excursie geweest naar bekende visvijvers van de Heidemij in Emst. Er werd dan ook een onderzoek ingesteld
naar de geschiktheid voor viscultuur op de twee vennen:
het Goor: 22 hectare groot, 1 m diep, met een dunne humuslaag;
de Flaes: 23 hectare groot, ruim 60 cm diep, zonder humuslaag.
Het water was zeer onvruchtbaar en bevatte geen natuurlijk voedsel. Men
kon de vijvers enkele jaren gaan droogleggen, bewerken en landbouwgewassen verbouwen. Misschien zou het water dan niet meer terugkomen! Bij
de Flaes was dat minder erg want die lag 60 cm lager en kon water uit het
Goor aangevoerd krijgen. Een nadeel was echter ook dat de doorlatendheid
groter werd. Bijvoeren was wel erg noodzakelijk. Men besloot ook om visserij, eendenhouderij en jacht te combineren. Men begon met 1000 edelkarpers, 200 Masurische zeelten en 500 regenboogforellen. Voor deze laatste
soort was vers vlees nodig en die werd gevonden in de ruisvoorn. In 1918
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werd er vanaf de Flaes een bredere sloot naar de Reusel gegraven. Er werd
een sluisje in gemaakt en een gedeelte liet men leeglopen om de visstand te
kunnen bekijken.

Apart omkleden, anders waren de rapen in 1930 bij de Flaes echt gaar!

In de zomer van 1918 was de Flaes bijna leeg, maar er werd geen enkele
vis meer aangetroffen. Alleen watertorren! De grond werd omschreven als
zeer mooie veengrond. In de sloten werden karpers uitgezet en de rest van
de bodem werd geploegd. Zonder bemesting werden 1000 koolrapen ingeplant. Doch alle pogingen liepen op niets uit. Ook het idee om het Goor
tot landbouwgebied te ontginnen ging definitief van tafel. Het was te duur
en er was al te veel werk op de ontginning. Eieren rapen werd een nieuwe
activiteit, vooral bij het Goor. Eieren van zwanen, eenden, ganzen, duikers,
watersnippen en goudplevieren moest men laten liggen. Meeuwen mocht
men uithalen van 1 april tot 15 juni. Bij kemphanen, wulpen, scholeksters,
grutto’s, tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes had men minder tijd: van
1 maart tot en met 19 april. Vanaf 1930 kwam het georganiseerd schaatsen
op de Flaes in trek. In de zomer kwamen de zwem- en baadliefhebbers aan
hun trekken. Wel moesten zij de besluiten in acht nemen, die door B en W
in de vergadering van 22 juni 1934 opgesteld waren. De kleedkamers bevonden zich op een eilandje, bereikbaar door een dam. Alleen gasten van
Rustoord en personen met schriftelijke toestemming werden toegelaten. De
kleedkamers op het eilandje, voor dames en heren apart, moesten minstens
tien meter uit elkaar staan. Bij een ‘gemeng zonnebad’ waren de rapen echt
gaar!
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Het grafmonument van
Hanna Sissingh van 1910

220

Werkgroep Heemkunde Esbeek heeft het monument hersteld

O

p vrijdag 14 november 2008 nam Bas Wolters afscheid als rentmeester van Landgoed De Utrecht in een van de prachtig verbouwde loodsen achter Huize Rustoord. Zijn opvolger is Harry (J.A.M.)
Breviers. Laten we nog even de namen van de voormalige rentmeesters op
een rijtje zetten: Medenbach, Van Leeuwen, Aarden, Wormgoor, Sissingh,
Van den Briel en Sissingh. Het blijkt dat Cornelius Jacobus Gerhard
Sissingh Esbeek met pijn in het hart enige jaren verlaten had, om voor de
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Heidemaatschappij in Arnhem aan de slag te gaan. Verderop zal blijken
waarom! Tussen 1910 en 1915 was Albert van den Briel houtvester op De
Utrecht. Als Wageningse student had hij in de jaren 1904 en 1905 arbeid
verricht op de ontginning en de ossenstal was zijn tijdelijk onderkomen. Dat
was ook de plaats waar de bekende kunstenaar Piet Mondriaan hem regelmatig opzocht en enkele schilderijen in olieverf maakte.
Cornelius Sissingh was in 1899 door de Heidemaatschappij aangesteld
als houtvester; de naam rentmeester is van latere datum. In 1904 kwam
daar nog de verantwoording over de ontginning ‘Rovertse Heide’ bij. Hij
nam zijn intrek in de nieuwe houtvesterswoning op de hoek van de Prins
Hendriklaan. Op het mooie tegeltableau kunnen we nog steeds lezen
De ontginning van het landgoed ‘De Utrecht’ is aangevangen 25 mei 1899
De journalist Pierre van Beek beschreef de omgeving in een krantenartikel
op vrijdag 30 augustus 1968 bijna lyrisch: “… na de statige inrit van hoge
eiken is er de schemering van een gedund bos, waarbij de zon tintelt als lovertjes op de japon van een filmdiva. Dicht op elkaar staande dennen, een
pas gerooid complex, dat reeds op nieuwe beplanting wacht, kaarsrechte
dennen en sparren als rijzige scheepsmasten. En altijd is er wel ergens langs
de weg een rij hoogopgeschoten berken …”
Toen stuitte hij plotseling op een mysterieus verscholen graf in de schemering van hoge bomen. Een bijna twee meter hoge granieten zuil in de vorm
van een obelisk staat, op een laag voetstuk, als een soldaat op wacht. Op
het glad gepolijste deel kunnen we deze inscriptie nu nog ontwaren

221

Hanna Theresia Sissingh, Geb. 25 Juni 1907, Overl. 22 maart 1910
Het moet voor houtvester Sissingh een gigantisch persoonlijk drama zijn
geweest. Zijn toen nog enig kind verdronk in de ronde vijver voor zijn nieuwe huis met de uitkijktoren. Spelend is het bijna driejarig dochtertje in een
onbewaakt ogenblik met haar wagentje over de vijverhelling het water ingereden. Van de Poel trof drijvend het wagentje aan en kon slechts het dode
kind uit het water halen. Later kreeg Sissingh nog dochtertje Roos en zoon
Gerard. Sissingh stierf in Esbeek op 26 februari 1932. Samen met rentmeester Breviers heeft Werkgroep Heemkunde Esbeek dit Esbeeks monumentje in hun jubileumjaar hersteld. Hopelijk blijft het niet bij ‘brevieren’
alleen!
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Arts maakt dodelijke
tuimeling op Dun in 1884

D
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e Poppelse chirurgijn Frans de Lang, gehuwd met Maria Blankaerts,
vestigde zich tijdens een besmettelijke ziekte-uitbraak in Beek. Hij
kreeg in 1808 vergunning tot de uitoefening van de heelkunde en
hij boerde voortvarend. In datzelfde jaar kocht hij aan de Vrijthof het ‘gesloopte hoekhuis’. De twee oude panden daarnaast, Mechelen en de Swaen,
waren reeds van hem. De Lang had het ‘gesloopte hoekhuis’ gekocht van de
smid Stephanus van Erk. Francois had blijkens een taxatie van onroerende
goederen op 12 december 1808 in het pand een bierbrouwerij ingericht: de
geheele huizinge met de schop en hof, als nu eene bierbrouwerij.
Hij werd, ten onrechte medicine doctor genoemd, verschillende keren streng
gecontroleerd en hij werd ook beschuldigd van ‘piskijken en kwakzalverij’. Toen hij na een tweede huwelijk een nieuwe relatie aanknoopte met
Petronella Donkers liep de ruzie met zijn zoon Adriaan zeer hoog op. Ook
diens erfenis zinde hem niet, hetgeen te wijten zou zijn aan zijn langdurige
studie en promotie als medicinea doctor aan de universiteit van Leuven. Toen
Adriaan in 1817 huwde was hij dokter in Hilvarenbeek, Esbeek en Diessen.
Zijn zoon Franciscus volgde hem op. Doch die stierf reeds op achtentwintig
jarige leeftijd op 1 november 1846.
Zijn broer, de genees- en heelkundige ten platte lande Piet de Lang, zou hem
pas op 18 mei 1858 opvolgen. Deze gemeente-arts moest de armen bijstaan
maar hen ook gratis van medicijnen voorzien. Natuurlijk kreeg hij daarvoor
van de gemeente Beek een jaarlijkse vergoeding. Verder moest hij, behalve
de lijkschouwing voeren, de dienstplichtigen keuren en de koepokinenting
verzorgen. Maar hij werd vooral bekend als verloskundige, omdat hij alle
gegevens opschreef in het fraai bewaarde ‘Verloskunde-journaal’.
Met de hygiëne van de kraamvrouwen nam hij het niet zo nauw: hij liet ze
tien dagen ongereinigd en onverschoond in bed liggen! Toch kwam er zeer
weinig sterfte voor. In zijn apotheek had hij ook niet alles op orde. In 1881
werd die drie keer afgekeurd: sommige geneesmiddelen voldeden niet aan
de eisen, er ontbrak een lijst van de medicijnen, er werden vergiften buiten
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‘de kast’ bewaard en enkele flesjes, waarvan soms de inhoud bedorven was,
hadden het verkeerde etiket.
Behalve in Beek, Esbeek en Diessen bezocht hij ook klanten in de naaste omgeving. Zo ging hij op 22 februari 1884 vanuit Hilvarenbeek naar
Bladel op weg naar een bevalling. In die tijd ging dat uiteraard met een rijtuigje met een lichte draver daarvoor.
In Dun aangekomen koos hij op de splitsing over de brug het zandpad dat
via de onmetelijke heidevlakte richting Netersel voerde, nu Ruttenstraat geheten. Toen hij over de oude hobbelige Dunsedijk de bocht naar links nam
viel hij pardoes van de kar en liep daarbij een zeer zwaar hoofdletsel op. Bij
de dichtstbijzijnde boerderij werd hij binnengebracht. Het was de voormalige
boerderij/herberg van de familie Van de Sande. Hier werd tijdens een brute
roofmoord door een Vlaamse bende op 12 januari 1758 de 88 jarige inwonende opa Jan van de Sande met niet minder dan 18 messteken vermoord.
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Arts Piet de Lang overleed op Dun als gevolg van een val van de kar

In de tijd van het ongeluk van onze arts boerde er Hubertus van de
Wijdeven. Hij waarschuwde onmiddellijk de pastoor van Lage Mierde, die
de arts terstond bediende. Een dag later overleed De Lang in die Dunse
boerderij. De bevalling was wel goed afgelopen. Harrie Meulenbroeks uit
Lage Mierde vertelde onlangs, via mondelinge overlevering, dat een arts uit
Turnhout was opgetrommeld. Later zijn er daar wel meer lichtzinnig van
de fiets gevallen, maar dat had meestal een andere oorzaak!
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Het verloskundeboek van
Piet de Lang van 1858

V

oordat de Beekse arts Piet de Lang in Esbeek in 1884 was overleden
door een dodelijke val van zijn kar, was hij jarenlang de verloskundige in onze omgeving. Hij woonde in het gesloopte pand ‘Jachtlust’.
Hij kreeg tien kinderen, waarvan er vier vrij jong overleden. Zijn weduwvrouw hertrouwde in 1885 met Henri Heijmans, een gepensioneerde kolonel der infanterie.
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Piet de Lang deed de bevalling van Wilhelmus Otten op de Lange Gracht

Vanuit zijn standplaats Hilvarenbeek, bezocht hij met zijn kar veel omringende dorpen en gehuchten om de hoogzwangere vrouwen verloskundig bij te staan: Goirle, Riel, Moergestel, Diessen, Middelbeers, Hoge
en Lage Mierde, Esbeek, Reusel en Poppel. Verschillende leden van de
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doktersfamilie De Lang zijn overigens ook lang actief geweest aan beide
zijden van de grens in hun medische praktijkuitoefening. Pas vanaf ongeveer 1900 zijn de geneeskundige praktijken door de grens definitief gescheiden. Dokter Scheidelaar, die vanaf 1884 De Lang was opgevolgd, zag
steeds minder Belgen op zijn spreekuur komen. Vanaf 1906 stond dokter Amandus van Baelen in Weelde klaar voor de inwoners van Poppel en
Weelde. Naast De Lang was er uiteraard in Beek nog een arts actief: Jan de
Malte.
Van Piet de Lang bewaren we in het Beekse heemkundig museum ‘De
dorpsdokter’ zijn verloskundig journaal waarin hij de meest relevante wetenswaardigheden van 1093 bevallingen beschreef, waaronder 59 in Poppel
en 206 in Hilvarenbeek. Goirle spande de kroon met 467 bevallingen. In
De Mierden hielp hij 111 keer en in Diessen stond hij 39 keer zijn mannetje. In Esbeek hoefde hij slechts twee keer assistentie te verlenen, die we
straks nader zullen beschrijven.
De verlostang kocht Piet in 1855 in Leiden bij de firma Hoeftke. Volgens
zijn nagelaten geschrift van 1858 tot 1871 had hij die 157 keer nodig; in
14,3 % van de bevallingen. Toch stierven er in die periode nog 68 baby’s
tijdens of kort na de bevalling. Ook als er een totaal mismaakt kind werd
geboren, dan beschreef De Lang de afwijkingen exact.
De naam van de moeder en de woonplaats schreef hij uiteraard ook op. De
kosten van de hulp varieerden van f 2,- tot f 5,- naar draagkracht!
Als de bevalling heel traag verliep diende de familie enkele guldens meer
te betalen. Juffrouw Mathilda uit Hilvarenbeek hoefde niets af te rekenen
toen haar zoon op 14 juli 1869 werd geboren. Maar dat was dan ook zijn
eigen vrouw, de zuster van notaris Huysmans. De bevalling verliep overigens ‘zeer voorspoedig’. Het aantal tweelingen werd ook genoteerd: acht in
totaal. Op 18 september 1866 schreef de Beekse ‘vroeddokter’ verheugd:
Drieling-Geboorte. Mevrouw Brouwers uit Hilvarenbeek schonk het leven
aan drie gezonde jongens.
Op 27 mei 1864 werd Wilhelmus Otten geboren op de oude hoeve van de
Esbeekse Lange Gracht. Het was het derde kind van Johanna Hagen en
Adriaan Otten die op 9 februari 1860 gehuwd waren. De Lang noteerde:
- omstrengeling om de hals; - moeder en kind zijn wel.
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Ook schreef hij: spoedige pactus. Dat wil zeggen ‘snelle bevalling’. Nummer
15 uit de reeks, 3 februari 1858, was de geboorte van de zoon van ‘vrouw
van de Borre’ uit Dun. Vlak daarbij stierf onze ‘vroedarts’ in 1884 na een
noodlottig ongeval.
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Houthandel Van Dal vervoert de bomen van het Goor naar de Flaes
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Het hoogste punt van ‘D’n Flaestoren’ bereikt in september 2011
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De brute moord op Gerard
Hendrik Bruurs in 1824

D
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e Pastoor Jurgensstraat is een tamelijk nieuwe straatnaam en is uiteraard genoemd naar de Esbeekse bouwpastoor. Daarvoor hadden
alle woningen in Esbeek een letter met nummer, bijvoorbeeld D 40.
Heel vroeger werd deze straat of buurt het Voortsche Esbeek of in het dialect het Veursesbeek genoemd. Dat heeft nog betrekking op de beek die er
vroeger stroomde en die later is vervangen door de huidige gegraven Loop.
In 1935 werd daar de oude karakteristieke hoeve D 40, nu Pastoor
Jurgensstraat 5 (Wilborts) afgebroken. De hoeve die in de archieven Groote
Stede wordt genoemd werd in 1664 gebouwd. Gerrit Hendrik Bruers die
gehuwd was met Anneke van Dun van de Tulderhoeve bezat op het eind
van zijn leven vijf boerderijen. Twee op het Spaaneind, waaronder boerderij Hendrixen, een op de Biest, de oude boerderij/herberg op Dun en de
genoemde Groote Stede. Zijn kleinzoon, ook Gerard Hendrik Bruurs geheten, zou vanaf 1804 in deze hoeve komen inwonen. Hij was de zoon van
Hendrik Gerrit Bruers en Marie de Beer die op 9 februari 1766 gehuwd
waren.
Op de avond van 10 september 1824 waren de Esbekenaren Jan Cornelis
Bruurs en Antoon van Oort (later boerderij Hesselmans) in paniek in Beek
bij de Schout aangekomen. Hij en de plaatselijk dokter moesten onmiddellijk naar Esbeek komen. Daar lag namelijk de vrijgezel Gerard Hendrik
Bruers zwaargewond op de herd van zijn woning. De Beekse koperslager
Bernardus van der Poel wilde op die bewuste avond in Esbeek bij Cornelis
Schellekens een ketel ophalen om te repareren.
Eerst wilde hij even een pijp opsteken bij Gerardus Bruers. En daar zag
hij Bruers bijna dood in zijn bloed op de grond liggen. Vlug waarschuwde
hij buurvrouw Elisabeth Princen. Ook buurman Cornelis Maes, hij boerde toen in de oude hoeve aan het begin van het Muggenstraatje waar later
Kuypers woonde, kwam snel hulp bieden: ze konden er geen spraak uitkrijgen, hij snorkte maar.
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De dokter constateerde dat ’t hoofd van dezelve Bruers doorsnede was. Hij
had het slachtoffer op zijn rechter zijde tegenover de vuurplaats gelegd, plat
tegen de grond, zijnde zijn hoofd geheel gekorven, vermoeseld en gepletterd.
Onderzoek door de Beekse Schout Huysmans bracht voorlopig aan het licht
dat er niets was opengebroken of gestolen. Maar de muur, een korf, de steel
van een bijl en een oude vuurschop bleken flink met bloed te zijn bespat.
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Gerard Bruurs werd vermoord in de Groote Stede, afgebroken in 1935

Doctor Ruwel en chirurgijn Immens kwamen samen tot de conclusie dat
Gerrit door enkele zware slagen met een bijl of een ander werktuig om het
leven was gebracht. De eerste slag had het achterhoofdsbeen verbrijzeld en
was door het bot van de schedel gedrongen. De tweede wond begon boven
het linkeroog in het voorhoofdsbeen en liep door tot het onderste deel van
het slaapbeen; het oor was er nagenoeg af. Een wond in de onderlip was
veroorzaakt door het bijten van de tanden. De tong van de dode hing uit
zijn mond, de ogen waren gesloten en de huid was waskleurig, opgezet en
gezwollen.
Tijdens de lijkschouwing van het slachtoffer was koperslager Van der Poel
zo bevreesd en beteuteld geworden, dat zijn aangezigt aan het verbleeken was.
Hij was ook zo bang geworden dat hij niet alleen meer naar Beek terug
durfde. Verschillende mensen uit de buurt werden ondervraagd, maar
niemand kon enig aanknopingspunt geven. Alleen Jan Scheermans had
Gerard Bruurs die avond omstreeks zeven uur nog ‘groente zien plukken’
in zijn tuin.
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Gasstation op de grens
in 1965 in gebruik

O

p 15 september 1935 werd de tramlijn Tilburg Esbeek-grens opgeheven. Onze zuiderburen zouden nog tot 16 juni 1948 vanaf
Poppel naar Turnhout kunnen tuffen. Sinds 1909 was het mogelijk geweest om per tram de grens te passeren zonder over te hoeven stappen of laden. Maar in 1921 koos men in België voor een smaller spoor, namelijk één meter exact in plaats van 1067 millimeter.
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Sinds de aanslagen van 1972 elders wordt het gasstation beter bewaakt

Er werd een emplacement aangelegd om de goederen over te kunnen slaan.
Tegenover dit emplacement stond al een dubbele woning, waarin onder andere een grenskantoor was ingericht. Dertig jaar na de opheffing van de
‘stalen verbinding’ zou pal ten westen van het voormalige overslagterrein
een nieuw soort station gebouwd gaan worden: het Gasexportstation.
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Het enorme gasveld dat in 1959 bij het Groningse Slochteren werd ontdekt, zou naar schatting meer dan 300 miljard kubieke meter gas bevatten.
Inmiddels is bekend dat het om 3000 miljard kubieke meter CH4 gaat. De
grootste Esbeekse afnemer van dit o zo zuivere en waardevolle methaan, de
kurk waarop onze economie en welvaart drijft, was de steenfabriek! Ruim
30% van de productiekosten van een steen zat in de kosten van het gas.
Bewoners van boerderij Hendrixen, die over hun grond een enorme gasleiding hebben lopen, waren het zuinigst!
Nederland kent 19 exportstations waarvan dat op de voormalige Esbeekse
Tulderheide het grootste is: 75 miljoen kubieke meter per dag. Esbeek exporteert naar België en Frankrijk en is goed voor 30% van de export naar
het zuiden. Hoewel de gasstromen aanzienlijk kleiner zijn geworden, wordt
er nog steeds veel aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de meetapparatuur. De acht meetstraten, alle voorzien van meetschijven, controleren
de hoeveelheid die ons land verlaat. Dit alles nauw gecontroleerd door de
centrale commandopost in Groningen.
De naaste buur van Essent, de opvolger van de Gasunie, is het Belgische
importstation Distrigas, dat even verderop gebouwd is. Beide stations kunnen de gemeten waarde van het gas zo goed en snel controleren. Behalve de
kwantiteit meten, zuivert men het gas ook van vaste deeltjes en vloeistoffen
met behulp van filters.
Op de gasbuizen staat ruim 50 atmosfeer druk en als de filters vervangen
moeten worden ontstaat tijdens het drukloos maken een langdurig geraas.
Als het maar bij dat geraas blijft!
In de nacht van 6 februari 1972 werden de bewoners van de buurtschap
Overangel in één klap wakker. Na enkele gigantische explosies brulde er
een steekvlam van ruim 70 meter uit een gat in een gasbuis. Op het gasverdeelstation bij Ravenstein had men een terroristische aanslag gepleegd.
Tegelijkertijd was een terreuractie in het drukstation bij Ommen mislukt.
Wat er van de daders, een man en een vrouw uit Parijs, geworden is blijkt
door de Franse slag onduidelijk te zijn. Sindsdien is de bewaking in Esbeek
ook erg intensief: dag en nacht wordt er gewaakt met personeel en monitoren. Het dubbele hekwerk is voorzien van infrarood en ’s nachts baadt het
complex in het licht. Tot slot worden nog de leidingnetwerken, gemarkeerd
met paaltjes met nummers, door helikopters regelmatig gecontroleerd.
Op 20 juni 2006 besloot het Beekse college het onverharde gedeelte in de
Oude Trambaan bij het gasstation te asfalteren. Verharding was nodig ‘om
de fietsverbinding en de bereikbaarheid van het gasstation te verbeteren’.
Als dit maar geen opstapje was om te komen tot een totale verharding van
de ‘voormalige stalen verbinding’!
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Zuivelfabriek Unitas draaide
op stoom sinds 1917

I
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n Esbeek werd in 1900 de Handkrachtboterfabriek Unitas door de
plaatselijke boeren geopend. Dit met steun van de ambitieuze pastoor
Jurgens, die ook in de andere kerkdorpen en gehuchten de boeren stimuleerde om boterfabriekjes te stichten. Op de Biest verscheen De Boterbloem
in 1902. In hetzelfde jaar werd in Beek aan de Holstraat De Eendracht
gebouwd, in 1908 omgedoopt in Roomboterfabriek Concordia. De nu nog
aanwezige schoorsteen staat op de lokale monumentenlijst. De kleine bedrijfjes hadden veel moeite om het hoofd boven water te houden. Uit de
rekeningen van 1916 bleek dat er
in Esbeek behoorlijk wat geld bij
moest om de zaak exploiteerbaar te
houden. Misschien dat daarom in
1917 een verzoek werd ingediend
om van handkracht over te schakelen op stoomkracht. Daarvoor
diende wel een behoorlijke verbouwing te geschieden.
Ant. A. Smolders uit Hilvarenbeek
diende op 30 maart 1917 namens
het ‘Bestuur der Roomboterfabriek
Unitas’ hiertoe een verzoek met bestek in bij de gemeente Hilvarenbeek.
Het concrete plan was: een stoomboterfabriek te maken, met eene daaraan
verbonden machienkamer, ketelhuis met kolenloods en privaat.
De Beekse aannemer Smolders maakte er geen half werk van: ‘De fun
deringssleuven van zwarte grond ontdaan en met zuiver akkerzand
ingewaterd. De metselwerken opgetrokken van een harden steen Belgformaat. Over de gordings geschaafde geploegde delen met de nodige tingels en panlatten, waarop kruispannen met dito vorsten. De vloer in de
machienkamer van hardgebakken tegels en die in het ketelhuis van vlakke
Origineel boterwikkel
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1= stoommachine 8 pk
2= stoomketel
3= pomp
4= voorwarmer

5= ondermelk pasteur
6= centrifuge 1000 l/u
7= room pasteur
8= ondermelk pomp

9= roomkoeler
10= boterkneder
11= karn

klinkers. In de ontvangstkamer aan den buitentrap een deurkozijn plaatsen,
voorzien van een dubbele deur. In alle vertrekken ramen aanbrengen en in
het centrifugelokaal een groot raam van 200x104 cm. Het karn en kneedlokaal krijgt een raam en een buitendeur. De privaat wordt voorzien van
een openslaand raampje en een waterdichte privaat put. Voor het afvalwater
een riolering maken naar het riviertje achter het perceel’.
Verder wist bouwkundige Smolders er nog aan toe te voegen: Vrouwelijk
dienstpersoneel is er niet aanwezig! Naar de schoorsteen kunnen we in
Esbeek eveneens fluiten!
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Gerrit de Kok vestigde
zich in Esbeek in 1932

O
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p 16 augustus 1933 vroeg G. W. de Kok om een vergunning tot
het plaatsen van een boor- en slijpmachine met een elektromotor
van 1½ pk. Hij wilde hiermee zijn pas ingerichte smederij uitbreiden. Dit bedrijfje stond op het perceel sectie E nummer 2792. In 1828, de
eerste kadasterkaarten werden toen vervaardigd, was dat nummer 630. Het
was toen nog een groot heidecomplex met een enkele waterkuil met een oppervlakte van ruim 9 hectare. De gemeente was de eigenaar en het vormde
aldus een stuk van de ‘gemeynt’. Het gebouwtje van De Kok was opgetrokken uit steen en het dak was met pannen gedekt. Het gaf toegang door een
dubbele en een enkele naar buiten draaiende deur. Het perceel had in 1933
de volgende belendingen:
- noord: eigen tuin
- oost: eigen woning
- zuid: openbare zandweg (nu: Oude Trambaan)
- west: openbare zandweg (nu: Spaaneindsestraat)
Op 30 augustus gaven B en W van Hilvarenbeek gelegenheid tot het inbrengen van mogelijke bezwaren, maar er meldde zich niemand. Gerrit de
Kok runde voortvarend de eenvoudige ‘Hoef-, Grof- en Kachelsmederij’.
Daarnaast handelde hij ook in rijwielen, eenvoudige landbouwwerktuigen
en onderdelen daarvan. Zijn specialiteit was echter bovenal: siersmeedwerk.
In de huidige Esbeekse kerk die van 1936 stamt, kunnen we nog prachtige
voorbeelden zien van zijn uitmuntende vakmanschap. We denken dan aan
de robuuste poorten van de doopkapel, de sierlijke kroonluchters en het degelijke hang- en sluitwerk.
In 1955 kwam zoon Wim bij zijn vader in het bedrijf werken en trad in
de voetsporen van Gerrit. De omzet in dat jaar bedroeg f 75.990,- en de
personele bezetting omvatte niet meer dan vier man. In 1972 stierf de
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Rekening van Gerrit de Kok aan pastoor Houben

grondlegger van het bedrijf, maar Wim had 10 jaar eerder in 1962 de zaak
al over genomen. Hij koos voor een nieuwe naam: ‘Smederij W. de Kok,
Esbeek’. De smederij als zodanig
zou echter al snel totaal geen bestaansrecht meer hebben, omdat
de mechanisatie en later de automatisering in de landbouw een
stormachtige ontwikkeling zouden
doormaken.
Toen Piet van de Ven en Anneke
van Helvoirt in Vessem overschakelden van tractoren op de Ford automobielbranche, maakte men in
Esbeek de start met Porsche tractoren. Vrij snel kreeg Wim het dealerschap van John Deere en van de
melkmachines van Alfa-Laval. De
Plattegrond smederij De Kok
ene uitbreiding volgde op de andere en in 1982 werd het 50 jarig bestaan groots gevierd nadat er een moderne showroom met magazijn verschenen was aan de Oude Trambaan.
Daarvoor moest wel een kleine voorloper van deze grote ondernemer het
veld ruimen.
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Het laatste arbeidershuisje van Esbeek, waar geruime tijd Frans Maas de
kost verdiend had als mandenmaker (en daarvoor Frans Vriens), ging tegen
de vlakte. Krijgen de twee stoere vitale lindebomen, meewarig terugkijkend
op een klein stukje Esbeeks cultureel erfgoed, nu weer de ruimte? Of gaat
ook daar straks de botte Esbeekse bijl in!
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Hoeve op het Spaaneind
opgeknapt in 1748

E
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sbeek kende net als alle andere dorpen vroeger alleen maar zandpaden. Gelukkig zijn er nog een paar overgebleven. De strijd om het
laatste zandpaadje is nog niet beslecht! De naam Heistraat is in vroeger tijden zeer goed gekozen. Immers: het voerde de boeren en kudden met
schapen naar de achterliggende heide. Ook vluchtte men via deze straat
naar de Schans die men rond 1580 had aangelegd. Bovendien liep de zandweg parallel aan een oude stroom: dan noemde men die vroeger een ‘straat’.
Het oude stroompje, in het begin IJsselrijth genoemd, is bijna opgedroogd
doordat men tijdens de ruilverkaveling eind jaren ’60 naast de Heistraat een
nieuwe waterloop groef. Aan het uiteinde van de oude Heistraat heeft men
letterlijk een ‘andere wending’ gegeven. Verderop heette de stroom trouwens Mierbeeck.
Een van de boeren die vaak het Heistraatje gebruikte was Hendrik Adriaen
Hesselmans ‘den ouden’. Zelfs voor het onderhoud van zijn boerderij was
de heide onmisbaar. Op de nok van het met stro gedekte dak werden ‘rossen of russen’ geplaatst. De leem om de wanden te besmeren haalde hij ook
uit de heide.
Hij had op 20 april 1748 van Peter Jacobs Jansen een boerderijtje gekocht
schuin tegenover het begin van die Heistraat, richting de stal van Veron.
Pas op 22 oktober van dat jaar kwamen de Beekse schepenen naar het
Spaaneind om ‘belijding van de hoeve te doen’. Dat wil zeggen: de kwaliteit
van het gebouw in kaart brengen en noteren wat er zoal aan vertimmerd
diende te worden. Vaak werd dat ook occulaire inspectie genoemd.
Adriaan van der Linden en collega Nicolaas van Bossy, twee Beekse schepenen, togen aan het werk en noteerden de volgende gebreken. In het huis
en in de stal moesten alle stijlen worden ‘opgewonden’ en met nieuwe stijlblokken worden voorzien. Ook de kelder en de bakoven moesten geheel
vernieuwd worden.
De keuken off kamer aan de kant van de stal diende opnieuw ‘afgevit’ te
worden. Men vond ook dat de schouw of schoorsteen geheel vervangen
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moest worden. Daarnaast kwam er een nieuwe zolder boven de keuken en
kamer. Boven de buitendeur kwamen nieuwe glaesen.

Andreas Schotel legde soortgelijk boerderijtje vast voor het nageslacht
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Het schild boven de stal aan de westkant werd opnieuw gedekt, terwijl
aan de noorden kant het halve dak opnieuw vervangen moest worden door
nieuw stro. In de stal werd een nieuwe sult gemaakt. Dit is de zware horizontale balk waaraan de vertikale palen bevestigd zijn om de beesten in de
potstal te kunnen vastbinden. Ook in de latere Hollandse stal zou de ‘zult’
nog terugkomen.
In de ‘keuken of kamer’ werden twee nieuwe bedsteden getimmerd. Het
was hoog nodig dat het gehele huis van buiten ‘geleemd’ werd, dat wil
zeggen met leem besmeerd. De vrijstaande schuur werd aan de zuiden en
westen kant voorzien van nieuwe plaeten. Ook hier moesten de vier stijlen ‘opgewonden’ worden met vier stijlblokken. Bovendien werden de twee
deuren vervangen en de gehele schuur rondom opnieuw gevit en geleemd.
Het dak van die schuur werd hier en daar gestopt en opgelapt.
Over de put werd niet gerept. Die vonden we trouwens terug toen Veron
zijn koeienstal aan de westkant uitbreidde. De hoeve konden we traceren
tot 1656. Toen was Claes Gerit Peter Noyens eigenaar en die had de volgende percelen: land inde Spulse Acker; bempt inde Notels; den Bleeckacker;
land inde Nesten; bempt inde Luyensvoort.
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Teun delft put van zeventiende
eeuwse Beekse chirurgijn

D

e laatste jaren zijn in de Esbeekse bodem nogal wat archeologische
sporen aangetroffen. Die sporen worden vooral zichtbaar wanneer
woningen of wegen worden aangelegd. Hoe groter het vlak is des te
beter men inzicht krijgt in de herkomst van de vondsten: een complete nederzetting, een woning, een bijgebouw, een spieker (opslag van graan), een
greppel, gracht of waterput. Bijna gaat het altijd om een verkleurde aftekening op de scheiding van geel zand en zwarte grond.
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Gijs van Helvoirt poseert bij de twaalfde eeuwse boomstamput

De vlakken die we dan aantroffen zijn paalkuilen geweest; kuilen waarin
de houten staanders van de gebouwen gestaan hebben om het dak te dragen. Soms vinden we nog houten restanten van die palen in het zwarte gat.
Veel restanten vonden we van half vergane waterputten. In Esbeek wisten
we de laatste jaren drie soorten waterputten uit de bodem op te vissen. De
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oudste zijn de ‘boomstamputten’. Fragmenten van zo’n eiken boomstamput kwamen in 1990 boven de grond toen Tjeu Veron zijn ligboxenstal aan
de noordkant van de Spaaneindsestraat uitbouwde. Bewoningslijsten geven
ook aan dat juist ten westen daarvan al in de zestiende eeuw een boerderij
stond, de Mick geheten. Kort na 1600 boerde er Claes Nooijens. De vulling
van de put, erg belangrijk voor de juiste datering, ging helaas verloren. Het
waren ook maar kleine stukken die bewaard bleven. In mei 1991 werd tijdens het graafwerk voor de rij woningen tegenover de basisschool een vrij
gave boomstamput naar boven gehaald. Bang dat het werk even stilgelegd
werd liet de Beekse grondaannemer de put snel afvoeren!
Op 9 maart 1992 werd de bouwput ten behoeve van het huis van Peter
van Gils uitgegraven. Het was een wirwar van kleine en grote sporen. Een
van die grote zwarte vlekken bleek een boomstamput te bevatten. De rafelige bovenkant van de put bevond zich 20 cm in de gele ondergrond.
Het gedeelte erboven was totaal verrot. Het onderste gedeelte van 1.60
meter was in het grondwater goed geconserveerd. Met een kraan werd de
put eruit gehaald en op de kant gelegd. Snel werd de vulling doorzocht:
twee randfragmenten en een lensvormig bodemfragment van Andenneaardewerk (twaalfde eeuws). Verder nog wat vijftiende eeuws rood geglazuurd aardewerk.
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De put was gemaakt van vier schollen eikenhout met een wanddikte van 8
cm en een uiteindelijke diameter van 90 cm. In elke schol zaten twee grote
gaten geboord van 28 millimeter. Hierin zaten nog de restanten van houten pennen. Aan de buitenkant werden de schollen m.b.v. wilgetenen, die
aan de pennen vastzaten, met elkaar verbonden. Nadat men een groot gat
tot aan het grondwater had gegraven, de insteek genaamd, zette men de 4
meter lange eiken schollen rechtop. Dan werd de put van binnenuit beetje
bij beetje ondergraven zodat die steeds lager zakte.
Later gebruikte men plaggen (rossen of ‘russen’) om de kanten van de put
stevigheid te geven. Teun van Egmond vond bij de aanleg van een nieuwe
vijver in zijn ‘pastorietuin’ zo’n plaggenhut. Doch onderin zaten ook twee
houten fragmenten. Het is mogelijk dat de oude boomstamput door een
plaggenhut is vervangen. Juist ten noorden daarvan vonden we in 1992 ook
de plattegronden van een twaalfde eeuwse boerderij met stookplaats. Verder
groef ‘put-specialist-Teun’ in 2005 een met losse stenen gestapelde put uit
waar Gerrit van Gerven aan de Mostaard een nieuwe boerderij bouwde.
De onderste stenen liepen alle mooi taps toe. Het meest bijzondere was het
fundament van de put: een houten karwiel. Vermeldenswaardig is ook de
eigenaar van de hoeve uit eind zeventiende eeuw: chirurgijn mr. Hanegraef!
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Pastoor had begin 1900
groot gat in zijn hand

L
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ezend in het Beekse notariële archief kwam onlangs al speurend aan
het licht dat de dan nog vrij jonge Esbeekse parochie in zijn kinderschoenen reeds failliet verklaard had kunnen worden. Dat het niet
zover is gekomen was mede te danken aan de stichter van de Esbeekse parochie pastoor Jurgens, die na enkele jaren zijn ‘standplaats’ Esbeek verruild
had voor de parochie van Hilvarenbeek. Jurgens had voorheen flink met
de geldbuidel gezwaaid en dat was te zien aan enkele van zijn projecten:
een prachtige kerk met pastorie, een boterfabriek met stijlvolle woning en
een klassieke keiweg omzoomd door rustieke Amerikaanse eiken slingerend
door Esbeek. Weinig resteert nog van de tomeloze inzet van deze soms rabiate zielenherder: slechts zes stoere eiken op het einde van de Dorpsstraat
die uitgerangeerd ook op hun onherroepelijke dood wachten. Kil asfalt zal
straks alles snel en definitief doen vergeten!
Zijn opvolger pastoor H. van Dijk bleek een enorm gat in zijn hand te hebben. Wat was het geval? Op 26 augustus 1903 was de Zeer Eerwaarde Heer
Henricus Waltherus Franciscus van Dijk in Haaren op retraite op het groot
seminarie. Blijkbaar was de stilzwijgende overpeinzing en terugtrekking uit
het dagelijkse leven met het oog op bezinning en boetedoening te veel van
het goede, want ’s morgens lag de Esbeekse pastoor dood op bed.
Toch had hij twee jaar eerder, september 1901, de broederschap van de H.
Cornelius opgericht. En die zorgde toch dat eenieder bevrijd bleef van beroerte alsmede bescherming tegen een schielijken en onvoorzienen dood!
Met de drommen pelgrims kwamen er ook behoorlijke geldstromen Esbeek
binnen. En die werden netjes apart gehouden en ondergebracht in een
Cornelius- of geheime fonds! Jurgens had een goed renderende parochie achtergelaten … aan een in zijn ogen kwistig met geld strooiende opvolger.
Op 17 september van het fatale jaar, drie weken na de dood van pastoor
Van Dijk, telde de notaris op de pastorie 19 gulden en 18 en een halve
cent. Van Dijk had ten behoeve van de kerk een last van ruim f 2500,- en
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beleende effecten ter waarde van f 3000,-. Verder waren er nog rekeningen
courant met een nadelig saldo van f 1000,- .
De voorraad goederen vertegenwoordigde een bedrag van f 4109,80 waaronder een hoeveelheid wijn van f 1650,- in de kelder. Voor openstaande rekeningen werd genoteerd:
- wijnhandel Bijvoet te Tilburg
f 1203,70
- wijnhandel Raaijmaker te Stratum
f
140,00
- wijnhandel Van Kol te Eindhoven
f 1794,48
653,85
- wijnhandel weduwe de Wijs in Den Bosch f
f
388,55
- wijnhandel Boex te Eindhoven
- schuldvordering van bovenstaand bedrijf f 2000,00
Zijn broer en enige erfgenaam, een Tilburgse wollenstoffenfabrikant, aanvaardde de ‘negatieve erfenis’ om de pastoor niet te schande te brengen.
Bovendien kwam Jurgens met een gift van f 1000,- en een kwijtschelding
van f 1500,-, waarbij een oud grensconflict werd opgelost. Het Hoog Spul
dat Jurgens met alle geweld bij de Esbeekse parochie had willen hebben,
werd nu gewillig in zijn inmiddels ‘Beekse schoot’ geworpen.
Wat nog niet opgelost is, is de obligatie ter waarde van f 5000,- die na de
dood van de pastoor uit de parochiekas van Esbeek verdwenen bleek te zijn.
Volgens bisschop Van de Ven was pastoor Van Dijk ‘een tamelijk lichtzinnig man’. Of om te citeren uit de bewuste Franse brief: un homme assez
leger!
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Van Dijk woonde van juni 1901 tot augustus 1903 in de oude pastorie
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Dodelijk steekpartij om
Esbeekse meid in 1698

242

Bartje Souwen op de plaats van Hof ten Eynde uit de veertiende eeuw

P

al achter de oude linde op het Spaaneind, vroeger Clapstaard geheten, runde Maria Princen een goedlopende herberg. Zij was weduwe
geworden van Jan Michiel Wouters alias Princen. Niet alleen
Esbekenaren maar ook inwoners van Hilvarenbeek gingen er graag een
biertje drinken. Men kon er vroeger trouwens ook wat kleine boodschappen doen; de oudst bekende winkel van Esbeek!
Daar de voormalige herbergier ook voerman geweest was, zullen er ook
vaak voerlieden hebben aangelegd. Dat blijkt ook wel uit de namen van de
aanwezigen op die bewuste avond van 6 juli 1698: François Fabrie, Gerard
van Diessen, Gerit Roymans, Servaes Thielmans en Servaes Middegaels.
Deze laatste stamde uit een echt voerlieden familie. De voerlieden hadden
samen een belangrijk ambachtsgilde, dat St. Nicolaas als schutspatroon had.
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Voerlieden leidden een moeilijk en hard bestaan. Aert Peter Middegaels
en Aert Jans Middegaels reden met wol en vlas vooral tussen Antwerpen
en Den Bosch. Van Peter Mattijs Middegaels werd in 1608 op weg naar
Antwerpen lynwaet gestolen.
In 1634 werd hij met enkele andere voerlieden, men reed bijna altijd in
een groep, aangehouden door een troep soldaten. De kar van Peter werd
afgenomen en pas na betaling van een behoorlijk geldbedrag teruggegeven. Ook miste hij een seemen wambas ende coleurde broecke. Zijn broer
Christiaan Matthijs Middegaels werd in 1635 in een Antwerpse herberg
door enkele soldaten zijn bed uitgegooid.
In 1629 was hij al eens door Bossche garnizoensoldaten mishandeld op
weg naar Antwerpen. Drie jaar eerder sloeg voerman Matthijs Servaes
Middegaels Bekenaar Jan Peters van Hese morsdood. Cornelis Jan
Middegaels deelde vaak het bed met een dienstmeid uit een herberg te
Molenschot. Zij zag liever zoon Cornelis dan vader voerman Jan: Ick ben
blijde dat gy ons geselschap kompt houden, liever als den ouden man u vader!
Broer Jasper bezwangerde Catharina van Heesch die later, samen met
Daniel van Poppel, in Esbeek aan de Mostaard een herberg zou runnen.
Op de bewuste avond van 6 juli waren er omstreeks acht uur woorden ontstaan in de herberg op het Spaaneind, Hof ten Eynde genaamd.
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Gerard van Diessen kon zich niet meer beheersen en was Servaes
Middegaels hevigh toegevallen en had hem met een getrokken mes verraderlijck gequetst. Daarop nam Van Diessen snel de benen.
Servaes werd zwaargewond afgevoerd naar het huis van de Beekse chirurgijn mr. Hanegraef, die aan de Vrijthof woonde. Daar was ook de president
van Hilvarenbeek aanwezig. Servaes had een cleyne sneede gaende van boven
over ’t voorhooft rechts boven de lincker oogh ter lenghte deser:-----------. Erger
was een zeer zware wond door zijn linker borst gaende door tot ’t vlies, die
hem deed sterven!
François van Sibben, de enige notaris die Diessen ooit gehad heeft, bracht
ons onlangs de reden van de vechtpartij. Op 6 juli 1698 getuigden enkele
Esbekenaren in zijn huis aan het Diessense Laar. Gerard van Diessen stond
blijkbaar op het punt de herberg te verlaten om de dochter van Nicolaes
Beersmans naar huis te brengen (nu Jack de Graaf). Esbekenaar Middegaels
sprak hem aan met schimpige woorden: Hontsvot syde daer. Ghij hadde mij
geseijt dat ick die vrijster soude thuys leyden! Hij antwoordde: Cammeraet,
com ick sal noch met u gaen. Belieft haer noch te strelen! Toen ontstond in de
herberg de steekpartij met de bekende dodelijke afloop. Moraal: breng je
eigen vrouw op tijd naar huis!
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De borgbrief van Dirk
Roosen op Dun in 1759

O
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p 25 juni 1759 verhuisden Dirk Peter Roosen en zijn vrouw
Geertruijd Sijmon van de Laar van Moergestel naar Hilvarenbeek
en wel naar het Esbeekse gehucht Dun. Hij zou juist geen getuige
geweest zijn van de brute moord op de oude buurman Jan van de Sande,
want dat was exact een half jaar eerder gebeurd.
Hij zelf had overigens ook een gewelddadige overval meegemaakt toen hij
nog thuis woonde in Moergestel. Op de avond van Tweede Paasdag 1755
werden Dirk en zijn vader Peter bruut wakker geschud. Enkele jonge boeren uit de buurt en Adriaen Lambert Witlox uit de Haghorst hadden voor
de deur van Roosen herrie gemaakt en de deur uit de hengsels gestoten, waarna ze binnengedrongen zijn. De familie die al op bed lag had de indringers
na een felle woordenwisseling het huis uit kunnen werken. Het drietal was
dronken en had een bloot mes in de hand. Blijkbaar wilde men ‘een pittig
gesprek’ hebben met de zuster van Dirk, de dan 22 jarige Jennemarie.
Het jonge gezin Roosen vestigde zich in de eeuwenoude herberg van
Schoormans aan de Dunsedijk, juist links voor de brug. Om de nieuwe gemeente niet armlastig te kunnen maken moest de nieuwkomer een ‘borgbrief’ overleggen die geschreven werd vanuit de vertrekkende gemeente.
Daaruit bleek dat Moergestel steun zou verlenen bij financiële gebreken:
schepenen der Heerlijckheijd Moergestel des provisoiren der Arme Tafelen alhier, hebben goed gevonden mitsdesen borge te blijven en te caveeren voor al
sulken last ende alimentatie als den Armen van Hilvarenbeek en alle andere
soude konnen overkoomen.
Dirk Roosen werd op 24 december 1736 in Moergestel als zoon van Peter
Roosen en Adriana Wagemakers gedoopt. Bij zijn eerste reeds genoemde
vrouw kreeg hij vijf kinderen, waarvan de jongste drie Johannes, Adrianus
en Cornelis op Dun werden geboren. Dirk hertrouwde op 4 mei 1769 de
Beekse Anna van Rooij. Uit dit huwelijk werden wederom vijf kinderen
geboren. Op 22 augustus 1784 trouwde Theodorus (Dirk) voor de derde
maal. Nu met Johanna Driedoncks, bij wie hij twee dochters verwekte. Na
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het overlijden van zijn tweede vrouw Anna zat Dirk flink in de financiële
problemen.
Door haar ziekte en overlijden had hij veel schulden gemaakt. Daarom verzocht hij de schepenen op 13 april 1782 om een kleine erfenis, een stukje grond van 1 loopse onder Moergestel, den driehoek bij den moolen, voor
50 gulden aan zijn broer Cornelis te mogen verkopen. In feite kwam dit
stukje erfrechtelijk toe aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk: is belaaden
met veele schulden veroorsaakt door siektens, sterfgevallen en andere onheilen, waardoor hij genootsaakt is geworden om sijne hoog omringende nood te
stoppen.
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Herberg Roosen stond rechts over de brug richting Esbeek aan de Dunsedijk

Zoon Theodorus, het derde kind uit het tweede huwelijk van Dirk Roosen,
bleef in de herberg/boerderij op Dun wonen. Op 21 juni 1800 kwamen inbrekers via de staldeur binnen en in het najaar van 1809 hadden
ze de keukendeur niet goed vergrendeld. Kleinzoon Peter Roosen boerde
heel wat beter. In 1846 kocht hij samen met zes andere Dunse boeren de
Klamptiende, genaamd de Tiende van Dun met de Vlastiende. Op 18 juni
1858 wist hij van de gemeente ruim 15 hectare woeste grond te kopen voor
de prijs van f 106,-. Nummer 485, geheel omwald, ligt er nog steeds aan het
oude centrum van Dun. En die driehoek, nummer 482, wordt misschien
spoedig met lindeboom en schaapskooi door Werkgroep Heemkunde
Esbeek in ere hersteld. Dan hebben we in Esbeek toch ergens één authentiek centrum!
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Burgerwacht legt
schietbaan aan in 1920

I
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n 1666 werd door de schepenen besloten om alle nachten strict wachten
over dese vrijheyt bij de ingesetenen te houden. Er werden 42 personen
aangesteld: 12 over de Vrijthof en over de resterende gehuchten elk 6.
Aanleiding waren de steeds toenemende diefstallen van paarden en andere
persoonlijke bezittingen. Kortom: de bewoners van onder andere Esbeek
voelden zich niet meer veilig. In een reglement van 12 punten werd de organisatie uiteengezet. De aangestelde wachters moesten zich om 20.00 uur
melden bij het huis van de verantwoordelijke wachtmeester, voorzien van
ene bequame geladen roere ende daer beneffens cruyt ende loot. De minimum
leeftijd van de wachtlopers werd gesteld op 22 jaar. Bij onraad werd de
noodklok geluid en in Esbeek moesten de wachters op ‘de hoorn blazen’,
zodat alle inwoners gealarmeerd werden om de voleurs oft vagabonden mee
te gaan vangen. Wanneer iemand het ‘wachtlopen’ verzuimde dan kreeg hij
een boete van een halve ton bier ten behoeve van de wel aanwezigen.

Op 2 maart 1920 kreeg de Burgerwacht vergunning aan de Trambaan
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Aldus werd Esbeek op 26 mei 1666 in verband met het toezicht op de veiligheid in twee delen gesplitst: Groot Esbeek en Klein Esbeek. Jan Gerrits
de Mesmaecker had het commando over Groot Esbeek: de bewoners van
de Mostaard, de boeren rondom de Klapstaard en de bewoners van de
Craenmeer. Zijn broer Dirrick gaf leiding aan de wachters die surveilleerden
in Klein Esbeek. De kwalificatie ‘groot’ en ‘klein’ bij Esbeek heeft niets te
maken met de oppervlakte, maar wel met de ouderdom. De oudste historie
van Esbeek ligt in Groot Esbeek. Deze Dirrick Gerrits de Mesmaecker gaf
de orders in de Broexie, de Groenstraat, het Hoog- en Neereinde. Dun werd
ook door deze wachters gecontroleerd. Op 16 januari 1797 werd een nieuw
soort burgerwacht in het leven geroepen. De bewapening bestond toen uit
een snaphaan of ander geweer. Een ‘geweer’ (zich weren) was toen bijvoorbeeld ook een gaffel of riek. In 1816 bestond de Beekse burgerwacht uit 10
‘rotten’ (pelotons). Ieder rot telde vier personen die ’s nachts wacht moesten
lopen. Natuurlijk moesten de rotten uit de verschillende buurdorpen ook
met elkaar corresponderen en de wacht op elkaar afstemmen. Zo onderhielden die van ‘Esbeek en Dun’ contact met die van Lage Mierde op den Dijk.
In 1844 bestond de Esbeekse burgerwacht uit twee personen. Afhankelijk
van de toestand werden aantal en tijd van wachtlopen aangepast. In 1859
werd in de gehele gemeente alleen ’s winters met drie burgerwachten gelopen. In 1920 was H. Spieringhs de voorzitter van de Beekse Burgerwacht
en H. Hamers de secretaris. Op 5 februari van dat jaar verzochten beiden
een vergunning voor het oprichten van een schietbaan op het perceel sectie
G nummer 514, gelegen in Esbeek ten westen van de trambaan.
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De baan werd 100 meter lang met aan weerszijden een aarden wal van twee
meter hoog. Achter de schietschijf kwam een kogelvanger van zeven meter
hoog. Daar achter school geen gevaar, want ‘er lagen niets dan heidegronden’! Er werden vier waarschuwingsborden aangebracht met het opschrift:
Indien roode vlaggen zijn geplaatst op kogelvanger en bij schutter, wordt op het
schietterrein geschoten.
De schutter moest steeds op dezelfde standplaats worden opgesteld, aangegeven door een merk. Tijdens het schieten zouden alle toegangen tot de
schietbaan gesloten blijven en alleen in de waarnemingspost mochten personeelsleden verblijven die de schietschijven konden bedienen. De schutter stond 62 meter ten westen van de trambaan en de schietschijf op 108
meter, zodat de schietbaan niet parrallel liep met de trambaan. De boerderij van Dirk van Liere, Aalsthoeve genaamd, stond op 875 meter afstand.
Het terrein werd later bebost en heet nu ‘Schietbergse Bossen’.
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Een mooie tekening van
Antoon Smolders uit 1903

O
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nlangs bezorgde Rien Vermaire, lid van de Beekse heemkundige
kring Ioannis Goropius Becanus, mij heel attent een flinke doos
met ‘oude papieren’. Misschien zat er wel iets van Esbeek bij! Deze
doos bleek ruim 70 jaar in een hoek van de timmerwinkel van Bekenaar
Piet Smolders aan de Varkensmarkt gestaan te hebben. Doch stoffig was de
inhoud allerminst!
Deze Piet Smolders, nu woont hij in de Sint Jorisstraat, hield het na tien
jaar als aannemer voor gezien en ging als timmerman bij de gemeente Hil
varenbeek aan de slag. Zodoende was hij geruime tijd collega van mijn
rechter buurman, Piet Smolders de schilder. Om de zaak meteen duidelijk
te krijgen toog ik naar mijn linker buurman, ook Piet Smolders geheten.
Bovendien stamt hij ook uit een timmermans geslacht en is dus ook uit het
goede hout gesneden om de rekeningen, tekeningen en bestekken vakkundig te interpreteren.
Buurman Piet bezocht vroeger samen met Toon Smolders uit Beek enkele
jaren samen de Katholieke Leergangen om daar de opleiding bouwtechniek
te volgen. Deze Toon was de zoon van Janus Smolders die samen met zijn
broer Jan eigenaar was van een aannemersbedrijf met timmerwinkel aan
de Varkensmarkt. In de doos zaten veel papieren van dit bedrijf: ‘fa. A.A.
Smolders & Zn’.
Maar ik was vooral benieuwd naar de veel oudere ‘blauwdrukken’ die ik
in de verzameling aantrof. Ze waren veelal gesigneerd met A. Smolders.
Reeds genoemde Piet Smolders uit Beek bracht meteen de oplossing. Zijn
grootvader was A.J. Smolders. Deze Antoon Smolders (geb. 1863) woonde aan de huidige Vrijthof (toen ‘Grote Maan’), ter plaatse van de huidige Rabobank. Daar had hij zijn kantoor waar hij zijn vele prachtige
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ontwerpen vervaardigde. In Hilvarenbeek tekende en werkte hij mee aan:
Meisjesschool en Liefdesgesticht Koestraat, Jongensschool Varkensmarkt,
talloze fabriekjes, herenhuizen en boerderijen. Niet alleen de oude en
nieuwe boterfabriek in Beek, maar ook die in Esbeek, Moergestel, Gilze,
Ginniken, Bavel en Baarle-Nassau tekende hij. Op de Biest is men ook blij.
Ik kon er een flinke stapel blauwdrukken van de school, het schoolhuis en
het parochiehuis afgeven.
Ook Jan Zeeman van Landgoed Wellenseind op de grens van Esbeek en
Lage Mierde was in zijn nopjes. Hij kreeg van mij de complete tekeningen
en het bestek van het ‘Zomerverblijf
boerderij en woning’ van H.J. van
Puyenbroek uit 1921. Ook voor
verbouwingen aan de Beekse kerk
maakte hij prachtige ontwerpen.
Deze ‘familie Smolders’ stond ook
in hoog aanzien bij pastoor Jurgens.
Dit in tegenstelling tot de andere ‘bouw-familie Smolders’ (van
Esbeekse Piet). Deze aannemers
hebben nooit meer bouwopdrachten van de kerk gekregen, omdat
familieleden trouw bleven aan
Concordia en geen lid wilden worden van de door Jurgens opgerichte
harmonie Leonardus.
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Bouwmeester Antoon Smolders
was ook erg actief op Landgoed
Antoon Smolders’ ontwerp
De Utrecht. Hij bouwde de Juli
anahoeve in 1908, de Koekoek in
1929. Hij werkte aan Rustoord in 1924 en tekende eerder de Zes Wonin
gen. De Houtvesterswoning uit 1900 met tegeltableau kwam onder zijn
verantwoording tot stand. De blauwdrukken van de brandtoren waren wel
van Kropholler/Staal, maar Antoon was de bouwmeester. De mooiste tekening betrof het woonhuis bij de Esbeekse boterfabriek in het centrum van
Esbeek anno 1903. En dat was slechts een simpele schets! Gelukkig heeft
hij de teloorgang van veel van zijn prachtige gebouwen niet hoeven meemaken. Antoon Smolders stierf in 1952.
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Twee gietijzeren grenspalen
uit 1843 in Esbeek

I

n de Late Middeleeuwen kende men verschillende manieren om ‘dorpsgrenzen’ aan te geven. Problematisch was dat niet, want men wist
wel waar het gebied van het ene dorp begon en het andere eindigde.
Belangrijker was het om de gemeyntsgrenzen aan te geven. Die grens gaf
aan tot hoe ver de boeren uit een dorp met hun vee mochten grazen of turf
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In 1843 werd grenspaal nummer 207 bij Tulder geplaatst

steken. Soms volgde men de loop van een rivier of men markeerde de grens
met een groepje bomen op een hoogte. Ook werden er greppels gegraven en
aarden wallen opgeworpen. Op de grenspunten plaatste men zware zwerfstenen. Tevens maakte men gebruik van bestaande natuurlijke markante
punten: vennen, kuilen (putten genaamd) en bergjes in het landschap.
De huidige grens tussen België en Nederland is eigenlijk al heel oud. En
zeker die tussen Esbeek en Poppel. Bestuurlijk hoorde Poppel in de Late
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Middeleeuwen bij Antwerpen en Esbeek diende zijn zaakjes zowel financieel als strafrechtelijk in ’s-Hertogenbosch (gesticht in 1185) te regelen. Bij
de Vrede van Munster in 1648 werd ook daar de grens getrokken tussen
Staats en Spaans Brabant.
In de vroege ochtend van 2 augustus 1831 stootte het Nederlandse leger
vanuit Noord-Brabant door naar het zuiden. Men slaagde door tussenkomst van de Fransen er niet in om Brussel te veroveren. Deze Tiendaagse
Veldtocht bracht voor koning Willem 1 niet wat men verwacht had: de
Belgische Opstand zou voor een tweedeling zorgen en Esbeek werd in 1839
weer een grensplaatsje.
Waar de grens een hoek maakte werd een officiële markering aangebracht.
Dat werden witte gietijzeren palen met een zwarte onderkant die in een gemetselde voet geplaatst werden. Daar bij Esbeek twee grenspunten samenvielen, de rijksgrens en de gemeentegrens, kwam er ook een grenspaal. Dit
is nummer 207 bij de Scheidijk. Nummer 208 staat op de hoek bij Tulder.
Paal nummer 209 ligt op Rovert die ook regelmatig geschouwd wordt door
bestuurders van beide grensplaatsen. Hoewel de vrede reeds op 19 april
1839 werd getekend, werden de palen pas op 18 augustus 1843 geplaatst.
Dat jaartal staat ook op de palen vermeld samen met twee leeuwen. De
leeuwen met pijlen en zwaard geven de Nederlandse zijde aan. De Belgische
kant wordt aangegeven door een klauwende leeuw.
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Tussen die opvallende gietijzeren grenspalen staan op de grens met België
ook nog zogenaamde tussenpalen. Ze zijn tegelijkertijd geplaatst als gevolg
van het Verdrag van Maastricht maar er zijn er reeds veel verdwenen.
Officieel moesten deze arduinen taps toelopende stenen 50 cm in de
bodem zijn verzonken. Bovendien staken ze 75 cm boven de grond uit. De
Topografische Kaart geeft de tussenstenen haarfijn aan. Tussen Rovert en
Tulder staan er liefst tien getekend. Bij Papschotten liggen er drie, exact
500 meter van elkaar verwijderd.
Die op Tulder ligt half verzakt in de sloot bij het vroegere Rondeel. Dat
is een kunstmatige verhoging (schans) op de grens met Poppel waar de
boeren van Tulder tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun vee en andere bezittingen veilig konden stellen. Tulder zelf was trouwens vroeger ook helemaal begrensd met palen. Die zijn grotendeels tijdens de ontginning van
De Utrecht verdwenen. In 1662 hebben de regeerders van Poppel en Beek
een speciale grenspaal ingegraven op de plaats waar eerst de schouw van
de oudste Tulderhoeve had gestaan. De vuurhaard van de schouw vormde
voor die sloop immers een ‘eerste grenspunt’ tussen Poppel en Esbeek.
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Boerenleenbank Esbeek
opgericht in 1943

W
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anneer Esbekenaren in vroeger eeuwen geld wilden lenen, dan
klopte men vaak bij naaste familieleden aan. Ook rijke en betrouwbare dorpsgenoten werden veelal in de arm genomen om
krediet te krijgen. In het Beekse archief wemelt het van de akten waarin de
schepenen leningen beschrijven. Dikwijls stond er een stuk grond of een
boerderij als borgstelling bij beschreven.
Eind negentiende eeuw werden echter onder impuls van de N.C.B. de eerste Boerenleenbanken opgericht. In april 1900 waren er al 32 gestart. In
1916 was Biest-Houtakker aan de beurt. Beek en Esbeek kregen dat jaar
gezamenlijk een coöperatieve bank. Pas op 10 maart 1943 werd door
toedoen van de plaatselijke Boerenbond besloten om de ‘Coöperatieve
Boerenleenbank Esbeek’ op te richten.
Jan Hesselmans, die boerde in de voormalige hoeve van Jan Schellekens,
werd kassier en in de voorkamer van de boerderij werd het kantoor ingericht. Hesselmans zou in Esbeek nog tal van functies bekleden. De voorzitter van het bestuur werd Cornelis Lambrechts die tijdens de vergadering
van 15 november 1961 ‘in het harnas stierf ’. Een zeer belangrijke financiering van de jonge bank was de geldverstrekking in 1949 aan de nieuwe Landbouwwerktuigen Coöperatie in Esbeek. In hetzelfde jaar was
men reeds op 1 januari begonnen met het giraal betalen van het melkgeld.
Daardoor kwam het vertrouwde zakje met ‘botergeld’, dat de chauffeur van
de ‘roomwagen’ voorheen trouw diende af te leveren bij de boeren, te vervallen. In de zomer van 1961 kwam nieuwbouw voor het eerst ter sprake.
De Boerenbond stelde haar perceel met daarop het oude pakhuis ter beschikking. Na veel strubbelingen kon uiteindelijk op een ander perceel pas
op 9 april 1964 met de bouw begonnen worden. Het weiland sectie E nummer 1453 had Woutheris van Rooy in 1912 in bezit en hij noemde het uit
overlevering Venderik. Daniel van Poppel noemde het in 1767 de Vendrig.
In 1801 was Jan Wouter Bruers eigenaar van het perceel, weide de Vendrik
gelegen bij de Mosterd.
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Fa. Jan van Roovert en Zonen was de aannemer. Nog in hetzelfde jaar kon
burgemeester Meuwese op 9 december het nieuwe kantoor officieel openen,
terwijl pastoor Simons zorgde voor de toen nog gebruikelijke inzegening.
Hij was overigens ook de geestelijk adviseur. Hij kon echter niet verhinderen dat er al vrij snel besprekingen werden gevoerd over samenwerking tussen Beek, de Biest en Esbeek. Men had in 1968 twee vergaderingen nodig
om de ‘Esbeekse Bank’ te ontbinden. Bij het zilveren jubileum op 19 maart
1968, tevens het afscheid van de zelfstandige bank, kreeg kunstenaar Frans
Mandos de opdracht om een kunstwerk te maken ter nagedachtenis aan de
overleden eerste kassier Jan Hesselmans. Het werd een mozaïek, dat nog
steeds te bewonderen is in de zijgevel van het pand dat nu ‘De bank’ heet
en waar een cafetaria wordt geëxploiteerd.
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Burgemeester Meuwese krijgt de sleutel van Joke van Dommelen in 1964

In 1971 kwam de huidige naam Rabobank tot stand, maar kleine banken op gehuchten bleken niet bestand tegen het oprukkende geweld van
het grootkapitaal en de schaalvergroting. De bankdeur was overigens ook
niet bestand tegen bruut geweld. Op de vroege avond van 14 december
1984, ’s avonds nog werd Werkgroep Heemkunde Esbeek opgericht, kwam
omstreeks 17.30 uur een donkere auto de Dorpsstraat binnen gescheurd.
Drie mannen stormden het bankgebouw binnen, waarop een van hen met
een bijl de tussendeur openhakte. Terwijl een overvaller de beheerder en
zijn assistente onder schot hield griste de derde ruim een ton uit de kluis.
Tegenwoordig staat men daar overigens wel vaker voor heter vuren!
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Tom Applewhite verliet
Esbeek in november 1943

O

p 4 oktober 2009 herdacht Werkgroep Heemkunde Esbeek het feit
dat Esbeek door de 53e Welsh Division vanuit Lage Mierde werd
bevrijd. Doel was om de zuidelijke wig in de opmarsroute naar
Arnhem wat breder te maken. Tevens werden op die zondagmorgen twee
infokasten onthuld die bevestigd waren tegen de wand van de zwarte voormalige kippenkooi aan de oude weg van de Koevoirt naar de Hertgang: het
erf van de Bockenreijder. Centraal in een van deze kasten staat de vlucht
van de Amerikaanse bommenrichter 2e Lt. Tom B. Applewhite. We mogen
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Tom (3e van l.) en Nello (3e van r.) met kadetten voor ‘The Wild Hare’ in 1943
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hem beschouwen als een exemplarisch voorbeeld van de vele honderden
gestrande piloten die heimelijk door verzetsmensen de grens over werden
gebracht.
Met acht andere bemanningsleden was Tom, afkomstig uit Memphis
(Tennessee), met zijn B-17F bommenwerper op 11 november 1943 opgestegen om een gericht bombardement op Munster uit te voeren. Het toestel
werd ook wel ‘vliegend fort’ genoemd vanwege het vele geschut.
Het toestel droeg de naam ‘The Wild Hare’. Deze naam was direct ontleend aan de titel van de eerste tekenfilm waarin de befaamde Bugs Bunny
in 1940 razendsnel en zigzaggend zijn intrede had gedaan. De grote afbeelding van deze ‘snelle haas’ op de flank van het toestel kon echter niet verhinderen dat dit viermotorige toestel op de terugweg bij Hedikhuizen werd
neergeschoten. Terwijl het toestel even verderop bij Eethen (Waspik) zich
in de grond boorde, sprongen de negen zich met hun parachute de onzekerheid tegemoet.
Acht bemanningsleden werden meteen gevangen genomen: J. McGowan,
J. Bufkin, E. Shorb, J. Ffrench, V. Mulvaney, J. Bloeser, A. Barckett en R.
Johnson. Een werd er gedood. Onze bombardeerder, hij was tevens navigator, verloor na een keiharde landing het bewustzijn. Natuurlijk wisten de
Duitsers verdraaid goed dat ze nog één ‘piloot’ misten.
Op vrijdag 7 augustus 2009 gaf Bruce Bolinger in California een lezing
over de escape van deze Amerikaanse ‘Air Force Pilot’. Deze professor
uit Nevada wil binnenkort een biografie uitgeven over deze oorlogsheld.
Niet minder dan 76 personen hielden zich in het geheim bezig met zijn
ontsnapping.
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Op 13 november werd hij door Bekenaar Jan Naaijkens bij ‘De Jonge
Hertog’ in Oisterwijk opgehaald, die hem achter op de fiets naar familie Van der Heijden aan de Diessenseweg bracht. Marechaussee Albert
Wisman bracht hem tijdelijk onder in het kippenhok bij de Bockenreijder.
De volgende dag, 14 november 1943, zette Eugène van der Heijden hem
via De Utrecht de grens over naar Weelde. Daar werden hun fietsen gestald
bij het café van Maria Segers-Oomen. De reis via Turnhout naar Brussel
ging met de bus. Via Frankrijk en Gibraltar bereikte Tom op 17 januari
1944 Engeland, klaar voor een nieuwe vlucht.
Tom zou de laatste piloot zijn die via Esbeek zou kunnen ontsnappen. Een
dag later werd ‘Top Turret Gunner & Engineer’ Nello Malavasi met zijn
begeleider Willem Schmidt in Turnhout gearresteerd. Het begin van het
einde van de ‘Esbeekse lijn’.
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Voirde uit 1331 door
heemkunde gerestaureerd

D
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e inmiddels tot in de verre omtrek bekend staande Koevoirt was
misschien wel het meest belangrijke grenspunt in de geschiedenis van Esbeek. Op zondag 11 oktober 2009 passeerden zo’n ruim
850 bikers voor het eerst de gerestaureerde ‘voirde’ in de Reusel: een uniek
project! Een enkele muggenzifter nam behoedzaam de rustieke hoge
Koevoirtbrug. Dat is ook meteen de betekenis van Koevoirt: hoog gelegen rivierovergang. Dit slaat niet op het bijna onverwoestbare acaciahouten bruggetje van Werkgroep Heemkunde Esbeek dat zij in 2004 bouwde,
maar op de zanderige hoge ligging waar vroeger de reizende mens het riviertje gemakkelijk kon passeren.
De oorspronkelijke betekenis van
‘voirde’ is een zandplaat tussen
twee moerasgebieden, waar je de
rivier kunt passeren. Later ging de
betekenis over op de rivierdoorgang zelf. In Esbeek kennen we in
de geschiedenis nog twee voirden
meer. Allereerst de Luyensvoirt, op
de nu verdwenen zandweg tussen
De voirde uit 1331 gerestaureerd
de Groenstraat en Diessen gelegen.
In 1476 sprak men daar van de voorste wei over die Luyensse Voert. Verder
stroomafwaarts lag nog de Steenvoirt. Jan Laureys verkocht in 1566 den
Steenvoirtsen beempt gelegen int Esbeecs Broeck.
In 1331 zette hertog Jan 1e van Brabant vele gemeyntgrenzen op papier. Zo
ook de grens tussen De Mierden en Esbeek op 31 augustus. Dan wisten de
vicini de Esbeke (geburen van Esbeek) exact tot hoever men mocht komen
met hun schapen.
Vanaf de Koevoirt over de Dunse Bergen en langs de Lange Gracht liep
nog een aparte oude grens. Een oude naam voor Dunse Bergen is ook
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Royenberg, hetgeen ‘grensberg’ betekent. Het meest noordelijke puntje noemde men de Eyserenberg. Dat is een verbastering van Eisenberg. Het
middeleeuwse element ‘eisen’ betekent: blauw! Op de belangrijke grenspunten lagen ‘blauwe keien’. Heel vaak stonden niet ver van die ‘blauwe keien
of stenen’ (arduinsteen) de galgen van de dorpen.
Ik veronderstel dat dit de oude oostgrens is geweest tussen Esbeek en
Diessen! Toen liep de rivier de Reusel dus ook juist niet over Beeks grondgebied, maar totaal op Diessens. Beek had overigens al een eigen rivier binnen haar grenzen: de Aa, later Hilver, Hulver of Spruitenstroom geheten.
Een derde grenspunt in die driehoek (oostelijk) lag bij de Vijfkei. Die merkwaardige driehoek vormde een aparte gemeynt (complex woeste gronden
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Leon Liebregts spoort in 2009 leden van de heemkunde aan: “Voort maken!”

voor gezamenlijk geordend beheer). In het cijnsboek van 1340 lezen we
een post voor het gebruiksrecht van die ‘wildernis’ voor de vicini de Esbeke,
Baschot en Diessen. Vanaf de Koevoirt liep de grens dus ook verder naar de
latere vijfsprong. Die grens werd gemarkeerd door een aarden wal, die mogelijk zelfs door de noordpunt van de Flaes werd aangelegd.
Op vrijdag 25 september reconstrueerden de leden van Werkgroep
Heemkunde Esbeek de historische voirde. Dat deden ze samen met
Waterschap De Dommel, Landgoed De Utrecht en Landgoed Wellenseind.
Helaas sloegen de bikers op de bewuste zondag niet meteen links af, maar
maakten een paadje over het gebied van Jan Zeeman. Als hij nu ons maar
niet ‘het hemd van het lijf’ gaat vragen!
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Prinses Irene-boom geplant
in Arboretum in 1939
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Op 8 augustus plantten Esbeekse kinderen de eerste boom in het park

K

oningin Wilhelmina vierde op 15 september 1923 haar zilveren regeringsjubileum. In Hilvarenbeek was het twee dagen feest. Het werd
een waar volksfeest op de markt: wielrijden met hindernissen, mastklimmen, optocht van versierde boerenkarren en ringsteken voor vrouwen. De jeugd kon zelfs meedoen met ‘snelroken’, opgeven bij onderwijzer Kemps. In Esbeek hield men niet zo van sensatie! De man van koningin Wilhelmina, Prins Hendrik, had Esbeek immers al in 1906 bezocht. En in 1908 werd de grote hoeve in De Utrecht al naar haar enige
dochter genoemd: Julianahoeve. Maar in beide dorpen werd een heuse
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‘Wilhelmina-boom’ geplant. In Beek staat die er nog en wel pal voor de
huidige Rabo-bank. Die in Esbeek is tot nu toe ook overeind weten te blijven: recht tegenover de kerk op de oude plaats van het Esbeekse gevangenis
huisje! Had deze parmantige vorstin, die zelfs geprobeerd had het voltallige
parlement terzijde te schuiven, geen betere plaats verdiend?
Haar kleindochter Irene had in Esbeek een mooiere voedingsbodem tot
haar beschikking. In 1901 was die grond uit woeste heide ontgonnen. Tot
1908 hadden de percelen gediend als kwekerij voor bosaanplant. Maar
vanaf dat jaar werd de bodem gebruikt als boomgaard. Er werden hoogstammen geplant op tien meter afstand, met daartussen twee rijen met
struiken. Niet minder dan 243 hoogstammen en 866 appel- en 252 perenstruiken. De totale oppervlakte was aanvankelijk 2,75 hectare. De eerste
jaren werd een ondercultuur aangebracht: na lupinen kwamen er aardappelen en bonen.
In 1917 veredelde De Utrecht ruim 1000 fruitboompjes. Boeren in de omtrek gingen massaal fruitbomen aanplanten. Men kreeg de smaak te pakken! Maar enkele fruitboomsoorten groeiden wel erg hard. Vooral de
Gravensteiners bereikten binnen een aantal jaren een hoogte van maar liefst
ruim acht meter. De boomgaard werd gerooid en er kwam een nieuw plan.
Petrus Hermannus Wattez (1871-1953) was in zijn tijd een zeer bekend
tuinarchitect. In 1939 mocht hij het ontwerp leveren van wat later het
Arboretum of Arnoldspark zou gaan heten. Pieter Wattez gebruikte vaak
een monumentale stijl, waarin het huis (hier kantoor met brandtoren) bijna
altijd onderdeel was van de belangrijkste as. In het werk van P.H. Wattez is
duidelijk zijn boomkwekerij-achtergrond terug te vinden. Het verschillend
aantal ceders dat hij in Esbeek liet aanplanten getuigt hier ook van. De eerste boom werd reeds op 8 augustus door kinderen geplant ter ere van Irene.
Volgens het onderschrift in het Rotterdamsch Nieuwsblad zou dat gelden
voor het gehele park!
Op 5 augustus 1939 werd immers prinses Irene geboren. De betekenis van
dit Griekse woord is ‘vrede’. Een maand later zou echter een Duitse trein
afgeladen met munitie en soldaten bij Mill de grens oversteken. Gevluchte
Nederlandse militairen richtten in Engeland op 27 augustus 1942 de
‘Prinses Irene Brigade’ op. Via Normandië kwam men in Hilvarenbeek
terecht, waar men probeerde Tilburg te bevrijden. Tegenwoordig is men
overigens van de gewoonte afgestapt om bij een koninklijke geboorte een
boom te planten. Men zou door de bomen het bos niet meer zien. Ook
Irene laat zich niet ompraten!!
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Sint Nicolaas reeds sinds
1888 weg uit Esbeek

U
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iteraard is Sinterklaas nog niet vertrokken uit Esbeek. Zijn echte
feestdag is immers 6 december. Traditiegetrouw viert men het feest
van de bisschop van Myra overigens op 5 december. Dan is er ook
nog de Nicolaas van Tolentijn op 10 september. Nicolaas wil zeggen overwinnaar van het volk. Het Griekse nike betekent ‘overwinnaar’ en laos
‘volk’.
In Esbeek had Sint Nicolaas nog een andere betekenis. Het was tevens de
naam van een gilde, waarvan vele leden in Esbeek woonden. Bovendien
had dit gilde zijn ‘akker’ en ‘zetel’ in Esbeek. In 1888 werd dat gilde ontbonden. Het eten, drinken en dansen op de bekende teerdagen kon zelfs
de gulle Sint Nicolaas niet tolereren. Deken Van de Loo eiste dat pastoor
Jurgens het gilde zou ontbinden indien hij een kerk wenste te bouwen. De
40 gulden die resteerden werden onder de leden verdeeld. De akker heb ik
nog steeds niet gevonden!
Er is maar één Esbeekse veldnaam of toponiem dat daarnaar zou kunnen
verwijzen. Den Hogen Bisschop was in 1897 in bezit van ‘den heer Henricus
Adrianus de Bruin’, hoofd der school in Esbeek. In 1846 werd Den Legen
Bisschop, gelegen op het gehucht Esbeek nabij de Leuter van Nicolaas
Adriaan Princen verkocht. Dan is er nog het Gildebos aan de Larestraat, dat
vroeger de Waesdries heette. Maar dat perceel was eigendom van het oude
Diessense Gilde St. Sebastiaan.
Hilvarenbeek heeft nog meer sporen van de oude Sint Nicolaas. Zo telde
de oude Beekse collegiale kerk bijna 20 altaren. Het hoofdaltaar was bestemd voor Sint Nicolaas. Hij was de patroonheilige voor de kooplieden.
Verder is hij momenteel ook nog beschermheilige van: schippers, scholieren, gevangenen, bakkers, apothekers en juristen. In Beek vormden de voerlieden een van de belangrijkste gilden. Dit gilde ook had Sint Nicolaas als
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Sint en vele Pieten op bezoek in Esbeek op zondag 15 november 2009

schutspatroon. Deze heilige zou de vrachtvaarders op hun gevaarlijke reizen
bijstaan!
Sint Nicolaas als kinderfeest werd in Esbeek, net als in alle katholieke dorpen, probleemloos gevierd. Vanaf de Reformatie werd dit kinderfeest echter
als een gruwel ervaren: een kindere heylig, die jaerlijks met verlangen verwagt
wort, omdat hy onder gruwelijke leugens veel zoetigheyt medebrengt. De gelijkenis met een bisschop scheen de gereformeerden een doorn in het oog te
zijn. Blijkens een visitatie van de bekende dominee Stephanus Hanewinkel
die in 1799 ook Esbeek passeerde was het katholieke feest nog niet uitgeroeid: op eenigen derselve tijd rijd één, somtijds twee menschen op een paard
dan rond. Zij zijn zeer mislijk, somtijds afschuwelijk uitgedost.
Het zou nog tot 1850 duren vooraleer de Amsterdamse schoolmeester Jan
Schenkman de Sint definitief het huidige gezicht met liedjes en versjes zou
geven. Met zijn toevoeging van ‘de zwarte bediende’ steeg de Sint alleen
maar in aanzien.
Of het oude Sinterklaasfeest nu op haar laatste benen loopt zal de naaste toekomst uitwijzen. Het meest karakteristieke kinder- en schoolfeest in
onze streken lag vroeger trouwens ook enkele weken later (21 december):
St. Thomas vieren!
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Bredase Baan door Esbeek
in 1788 aangelegd
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Elwyn Schreuder in de kar van Rustoord op de Dunsedijk

O

p het eind van de Tachtigjarige Oorlog werden de Noordelijke
Nederlanden in 1648 onafhankelijk, terwijl de Zuidelijke onder
Spaans-Oostenrijkse invloedssfeer bleven. Op 5 november 1785
werden bij het Tractaat van Fontainebleau de zuidelijke grenzen van ons
huidige land opnieuw vastgesteld. Dit in verband met een conflict over
de Schelde. Tot dan toe liep de belangrijke route van Breda naar Luik en
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Maastricht keurig over grondgebied van de Republiek. Via Lommel, Postel,
Reusel, Hooge Mierde, Tulder, Poppel en Alphen ging het via heisporen
naar Breda. Er moest vanuit handels- en militair oogpunt snel een nieuwe
route komen die niet over ‘vijandelijk gebied’ liep.
In 1787 stelde drossaard Benjamin van der Borch vast dat voor 3000 gulden, deels nieuw en deels over bestaande wegen, een nieuwe baan aangelegd zou gaan worden.
… over Riel en Goirle tot Hilvarenbeek; van daar zoude een eind nieuwe baan
dienen gemaakt te worden tot Dun ter lengte van 550 roeden (1 roede = 12
voet = 3,767 meter) … Het traject van Dun tot Netersel bedroeg aanvankelijk 1110 roeden. De weg tussen Netersel en Bladel was goed genoeg om
gebruikt te worden. Richting Lommel zou nog een nieuw stuk van 3300
roeden worden aangelegd. Begin 1788 kwamen de drossaard van Breda en
de Rentmeester-Generaal der Domeinen snel tot overeenstemming: … zullen de oude dijcken, die er van Breda tot een eijnde door Hilvarenbeek zijn
wat moeten verbeterd worden, opgeworpen over Dun op Netersel welke lang
zal zijn 1660 rhijnlandsche roeden …
Het moeilijkste stuk tussen Breda en Luik bleek het gedeelte tussen de Flaes
en het Goor te zijn. Hier werden moer of kwaade grond ingebragt. Toen
werd dat Mispeleindsche Heide genoemd. Voor de uitvoering van de aanleg bleken de mensen uit de streek geen interesse te hebben. Vooral OostFriezen en Oldeburgers werden ingehuurd.
In 1863 wist een 95 jarige Esbekenaar nog te verklaren dat hij nog zeer goed
wist dat den weg werd gemaakt, waartoe er een groot getal kruiwagens van elders waren aangevoerd! Nadat ir. J. L. van der Meer het bestek en de begroting had gemaakt, werd het karwei in 1788 in Den Bosch aanbesteed.
De aannemer was Adam Canters uit Terheijden. De breedte van de nieuwe
dijk bedroeg 11,30 meter. Aan beide kanten kwamen sloten van 10 voeten
breed en 4 voeten diep. Het fietspad (oorspronkelijk voetpad) aan de westkant is pas in 1904 aangelegd. Het gedeelte tussen Dun en de Flaes was de
voormalige gemeynt van de Dunse boeren, die reeds in eigendom van de
gemeente was. Het gedeelte tussen het Hoogeind en Dun sneed dwars door
de Cromschutten. Dat waren oude Esbeekse hooibeemden, waarvan er een
de Leemkuilen werd genoemd. In de bocht bij Dun ging de dijk over de
oude ‘plaatse’ van dit gehucht. Maar die kan nog wel eens hersteld worden!
Het kruispunt juist voor de witte brug is eigenlijk een markant punt. Hier
kruisen de Bredasche Baan uit 1788 en de Bossche Weg uit de Middeleeuwen
elkaar. Het gedeelte tussen Flaes en Goor werd in 1965 afgesloten. Op dat
punt zal in 2011 een hoge uitkijktoren verrijzen, met aan de voet een kudde
heideschapen die de vegetatie laag zal houden.
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De Zes Woningen op
De Utrecht in 1909 gebouwd

I
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n het archief in Tilburg bevinden zich nog veel interessante blauw
drukken, tekeningen en bestekken van woningen en bedrijfsgebouwen die op Landgoed De Utrecht gebouwd zijn. Boerderij De Ekster
uit 1924, het houten landhuis De Merel van 1919, de Vier Winden van
1920 en Rustoord van 1920. Daarnaast kun je nog andere bouwtekeningen
vinden van panden uit Esbeek. Om er maar enkele te noemen:
- stal, bak- en washuis van Adrianus van Rijswijk in 1920;
- arbeiderswoningen de Vier Winden in 1920 in De Utrecht;
- bouw oude Pakhuis in 1920;
- twee woningen van Jan van Raak op de Mostaard in 1927;
- bouw Patronaat naast de pastorie in 1907;
- bouw boerderij ‘Oranjebond van Orde’ in 1905;
- boerderij ‘Ekster’ aan de Dunsedijk in 1924;
- boerderij van Piet Versteynen in de Groenstraat in 1933;
- boerderij van Jan van Dommelen in de Groenstraat in 1929;
- herbouw varkensstal van Frans de Laat na brand in 1930.
Door toedoen van de heer Sissingh werden in 1909 de huidige Zes
Woningen gebouwd op de Spieheide. Nadat een jaar eerder de grote moderne Julianahoeve opgeleverd was, moesten er onderkomens komen voor de
arbeiders op het landgoed. Deze Esbeekse huisjes blijken ontworpen te zijn
door de landelijk erkende architecten A.J. Kropholler (1882-1940) en J.F.
Staal (1879-1940). Deze beide architecten hadden voor De Utrecht al kantoren gebouwd die landelijk bekend werden.
Zij bouwden in een landelijk gebied en hielden wel degelijk rekening met
de omgeving waarin hun gebouwen kwamen te staan. Het bouwwerk bleef
laag, werd met bakstenen opgetrokken en kreeg ramen in kleine roedeverdeling. Het dak zet laag aan en de afwisseling van baksteen en pleisterwerk
geeft een levendig karakter aan het geheel, dat bovendien herinnert aan de
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villabouw van rond 1900. De architecten hebben goed gekeken naar de
streekeigen bouwkunst. De woninkjes hebben immers een kleine maat en
schaal. De portaaltjes kregen zelfs een eigen doorlopend dak. De woonkamers kregen grote ramen voor een betere lichtinval. Kleine onderdelen zoals
topgevels met vlechtingen en taps toelopende schoorstenen zijn met grote
zorg en zeer subtiel gedetailleerd.
De wandelende of fietsende voorbijganger moet ongetwijfeld hier de rust
voelen die mede door dit fraaie pand uitgaat van het landgoed. Opvallend
is wel dat de architecten de woningen die wat meer afgelegen op het landgoed lagen veel eenvoudiger uitvoerden. Door het ontbreken van het witte
pleisterwerk lijken die huisjes veel meer op eeuwenoude boerenwoninkjes
van De Kempen.
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Kropholler en Staal tekenden de Zes Woningen voor De Utrecht

Het is zeer positief te beoordelen dat toen al erkende bouwmeesters, Staal
was al in 1905 actief in New York, zich schijnbaar moeiteloos wisten in te
leven in het karakter van het platteland, terwijl ze het eigentijdse niet uit
het oog verloren. Een lust voor het oog wanneer we vanuit Lage Mierde het
kerkdorp Esbeek binnenrijden. De klap is daarentegen des te groter wanneer we vanuit Beek of Diessen plotseling Esbeek ontwaren verscholen achter allerlei monsterachtige bouwkundige wangedrochten. Conclusie: laat
het landgoed nog maar even fraai verder bouwen!
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Wintermoord op Dun
van 1758 opgelost

D

e koelbloedige moord op Jan van de Sande die gepleegd werd in
de winter van 1758 is alsnog opgelost. Of beter gezegd: schreven
we in ‘Esbeek, niet van gisteren’ nog dat de daders nooit gepakt
waren, nu weten we beter! Een van de redenen is wellicht dat de zaak voor
de schepenen van Den Bosch en niet voor die van Hilvarenbeek berecht
werd. In ‘Dataschurk’ zouden alle processen die voor de Bossche schepenen gehouden waren te vinden zijn. Dat was echter niet het geval voor deze
roofoverval.
268

Jan van de Sande boerde bij de splitsing op Dun

In het Bossche stadsarchief worden ook nog de ‘Vonnissenboeken’ bewaard. En daarin kwam ik onlangs de vermelding van Dun tegen. In een
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uitgebreid overzicht werden de misdaden van de Dunse overvallers weergegeven. En dat waren er nogal wat!

Bendeleden alom berucht
Hoewel de samenstelling van de bende vaak wisselde, kunnen we toch
Joseph de Vriese als leider aanmerken. Dat blijkt ook wel uit zijn bijnaam de
Capitein van hondert gauwdieven. Ook werd hij wel Callotte of Prins Carel
genoemd. De mooiste bijnaam voor deze Vlaamse schurk vind ik overigens
de verlope student! Hij werd geboren in het Westvlaamse Wingswalme in
1732. In oktober 1765 werd hij gearresteerd en even later in de hoofdstad
behoorlijk aan de tand gevoeld. Toch wist hij erg snel, buyten pyn en banden van yser, al zijn misdaden op te biechten. De bende waarmee hij optrok bestond vooral uit de volgende figuren: Hendrik alias Cadixke, den
Blonten Nol, Arike van Turnhout, Jacobus Pecret, Jan alias Stientjes Jan.
Deze laatste werd ook wel Lampescherf genoemd. Eerstgenoemde Kadexke
heette eigenlijk Hendrik Brandings. De echte naam van Arike was Adriaan
Regent. Andere bijnamen voor hem waren: het Hoetske of Maggiel. In 1766
werd een hele lijst gepubliceerd met de belangrijkste schurken: Lyste van
Vagabonden, Gauwdieven, Struikrovers en andere suspecte perzonen.
269

Bendevorming was in die periode in Vlaanderen, Brabant en Limburg aan
de orde van de dag. De grootste bende was die van Jan de Lichte, die opereerde van 1737 tot 1748. Even voordat hij zelf in Aalst werd terecht gesteld, vermoordde hij zijn eigen bendelid Jan de Vriese in Scheldewindeke.
Wellicht was hij een broer van onze Dunse ‘bendeleider’ Joseph de Vriese.
Tegelijkertijd is uiteraard nog de tweede bende van ‘de bokkerijders’ langdurig actief, die geen relatie had met de bende die Jan van de Sande doodde. De naam van de nabij gelegen uitspanning ‘In den Bockenreijder’ wil
een (overigens foutief!) verband leggen met het stroomafwaarts gelegen gebied: de Hertgang! De betekenis (eertganc) is immers: gemeenschappelijke
beemden gelegen aan stromend water!
De eerste overval van onze Vlaamse bende in een boerderij, winter 1754,
leverde slechts een paar kousen op. Bovendien vluchtte de bende toen de
bewoners wakker werden. Ook bij een inbraak in de zomer van 1755 bij
Averbode bestond de buit uit wat kleding. Even later zetten ze een kraak
in Aarschot. Steeds werd een gat door de leeme wand nevens de voordeur gemaakt. In april 1756 vond de eerste gewapende overval plaats. Met geladen
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pistolen werd een huis in Beessel overvallen. Vijf bewoners werden met de
handen op de rug en met de voeten bij elkaar vastgebonden.

Steeds een tipgever vooraf
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De volgende diefstal vond plaats in Selk in de zomer van 1756. Op 20 juli
1757 wist tipgever, Arike van Turnhout, een herberg/brouwerij in KleinenBreugel aan te wijzen als geschikt doelwit. Bij deze gewapende overval
werden de sleutels van de kast opgeëist en de buit was voor elk ruim 60
rijksdaalders! In dezelfde zomer had tipgever Jan Drayer blijkbaar niet goed
genoeg gekeken. In Neer Itteren werd de overval afgebroken dat alzoo een
klyn hondje gerugt maakte. Even later ging het bijna fout! Vlak bij Hasselt
werd aangeklopt bij een hoeve om de weg te vragen, zoals dat op Dun ook
zou gebeuren. De vrouw verzette zich echter hevig en wist het licht uit te
doen. Daardoor kon een van de kinderen het huis uitvluchten en de buren
alarmeren. Toen ze op de vlucht sloegen beet de waakhond steeds nijdiger
naar onze Joseph. Maar: na dat hy syn pistool op dien hont gelost had, dien
hont niet meer gehoord heeft! Bij de volgende kraak was er wederom een
hond die seer blafte! Hoofdverdachte Joseph, die de wacht hield, haalde een
stuk ham uit het huis. Hij wierp dat stuk dien hont voor, die daar op sweeg.
Ook de bewoners zwegen, want ze werden geboeid en gekneveld!
In de winter van 1757 werd herberg de Roskam in Turnhout bezocht.
Nadat ze in de kelder slechts brandewijn vonden ging men bij elkaar op

Het oude erf van de hoeve van Jan van de Sande
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De naam Dun is afgeleid van de aanwezige landduinen

de rug staan om aldus het bovenlicht kapot te slaan. Alle mensen werden
goed vastgebonden en om wat licht te maken werd wat stro uit het dak
aangestoken!

Vrouw onvriendelijk gedrag
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Op 4 september 1759 werd een huis in Liempde bezocht. Joseph stond
weer op wacht en hoorde de lieden in het huys schreeuwen. De huisbewoners werden flink afgeranseld, terwijl Blonten Nol aan het bakken sloeg.
Onze schildwacht kreeg buiten een stuck van een spek-struyf aangereikt. Op
22 maart 1760 klopte men aan bij een huis te Vorst. Toen de zoon opendeed probeerde hij zich te weren. Prompt had onze leider hem met zyn
mesch een snede toegebragt en een ander gaf hem eenige stampen op het hooft.
Bovendien wist Joseph de ontvluchte dochter te achterhalen en had haar
by de put stevig aangevat! Even later schrok men er niet voor terug om een
vrouw, welke was hoog swanger, bruut op het bed vast te binden. De predikant van Bakel kreeg ook bezoek van onze bende. Terwijl enkele personen
vastgebonden werden hadden de predikant en zijn dienstmeid zich op een
zoldertje verborgen. Bendeleider Joseph wist ze echter te vinden: de predikant kreeg stokslagen en de dienstmeid werd van de zolder gesmeten.
Nadat hij zich als Lutersch van religie synde uitgegeven had, kon hij toch
niet van een vrouwspersoon, die hij gebonden had, afblijven!
In de buurt van Visé werden alle kloosterlingen in hun celleke opgesloten!
Bendelid Docus de Tater was op het dak geklommen en had de ketting,
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waar mede de Heremiten het klokje luyden, opgetrokken. Terwijl de kluizenaars in hun ermitage haveloos achterbleven,werd de grote buit verdeeld in
een bosje bij de galg van Maastricht! Dat geintje haalde men ook uit aan
het huys van den schoolmeester en koster van Gerwen. Men zorgde ervoor dat
de klok niet geluid kon worden. Bovendien werd het sleutelgat van de toorendeur met steentjes toegestopt. In alle rust kon men hun slag slaan. De buit
was ook enorm!

Grof geweld neemt toe
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Op de feestdag van St. Jan was de buit daarentegen nihil. Heyntje van
Goch had een mooie koperen ketel
door een gat in de gootsteen weten
te bemachtigen. Toen men echter
bemerkte dat er enorm veel volk op
de vloer was, besloot men de diefstal te staken en voors. ketel door het
zelfde gootgat wederom te steken! In
de zomer van 1760 wist een vastgebonden vrouw zich echter los te
peuteren en alarm te slaan waarop
de bende vluchtte. Meteen daarop
namen ze wraak in hetzelfde Olmen
door een boerengezin gewelddadig
te overvallen.
Na nog vier overvallen was men in
april 1761 de uitbater van een herberg te slim af. Drie personen, sich
uytgevende voor paardenkopers, logeerden die avond in de herberg.
Een van hen wist van binnenuit de
voordeur open te maken. Dit onder
voorgevinge van te gaan wateren.
Meteen sprong een grote groep bandieten binnen en alles werd geroofd.
In hetzelfde voorjaar had men bij
een woning de toegang met geweld
geforceerd: de deur met een boom
opengelopen. Ze vonden slechts een
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oude vrouw, die ze ook maar vastbonden. Haar man was in paniek in het
vlas op zolder gevlucht, by wien ze, uyt vreze voor brand, met het ligt niet
durfden gaan!
In de zomer van 1761 had een van de bendeleden, Peter alias Klippel, zich
zwart gemaakt. Blijkbaar was hij daar goed bekend, want op zijn aanwijzigingen werd een boerderij tussen Aken en Luik beroofd. De man werd na
een flinke afrossing gedwongen het
verstopte geld uit het hooi te vissen.
Een jaar later stuitte men op meer
tegenstand. Via het keldergat kwam
men in de slaapkamer van een herbergier terecht. Daar trof men de
waard aan, die zig met een sabel sterk
verweerde. Maar Hendrik van Aken,
alias de Spitskop, wist hem te overmeesteren en met een stok af te ranselen. Toen trok Klein Peterken een
mes en bracht een swaare snede in het
dik van het been toe. Onze hoofdverdachte wilde nog wel met een neusdoek een noodverband aan te leggen!
Situatie Dun in 1840
In Beringen kon Klein Peterken zich
wederom niet bedwingen. Zijn echte naam was overigens Peter Francis
Goet. Met een stuk hout werden de vastgebonden huisgenoten flink toegetakeld. In Aarschot ging hij helemaal door het lint. De bewoner Simon
Snyder werd vastgebonden en op een erbarmelijke wyze geslagen en mishandelt en denselven dood geslagen soude hebben indien sy het niet belet hadden!
Een jaar daarna ramde de bende met een zware paal de achterdeur van een
boerderij in Herselt en wist men in Baalen via de koestal met een bijl de
slaapkamerdeur te forceren.
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Eten roven en eerlijk delen
Vaak werd louter voedsel gestolen. In 1759 werden met stokken de ijzeren
spijlen uit een keldergat gebroken. Buit: twee potten boter en een mik. Even
later in die koude winter wist Tist den Hazemond met een ladder een zoldervenster te bereiken. Zo kon hij twee stukken spek boven uit de schouw
bemachtigen. In Olmen stal men uit een kelder boter en veth. In een herberg bij Hasselt had men enige karbonades geroosterd en Hogardsbier gedronken. De inwoners had men op een matras doen leggen!
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In 1760 stal men te Sittard een schaap dat men ter plekke slachtte en even
verderop hadden zij het met hunne vrouwe gegeten. De volgende buit was
een vetten hamel. In Schimmert stal men nog twee schapen, welke zy in een
weyde, digt by het huys, geslagt en het vel afgetrokken hebben. In Beringen
roofde men in 1761 twee kalveren die men in Lummen aldaar met hunne
vrouwlieden agter heggen en struyken consumeerde. Niet alleen het eten, ook
de complete buit werd steeds eerlijk verdeeld. Meestal op een redelijke afstand van de plaats van de overval. In het geval van de Dunse moord was
dat de heide bij Postel. De bendeleider kreeg voor zijn aandeel: behalven het
geld, een vrouwe lyfke, een neusdoek, en een silver kruysje!
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Het oude erf van de Bockenreijder

Op weg naar Esbeek
In de winter van 1757 werd op een avond pardoes een huis binnengevallen
door een openstaande deur, terwijl de mensen zaten te eten! Onze hoofdverdachte drong een kamer binnen waar moeder en dochter apart woonden. Met het pistool op de borst werden alle huisgenoten gebonden en
gekneveld. Jan de Vrieze wist behalve veel geld ook een paruyk te bemachtigen die hij prompt opzette. Sindsdien kreeg hij de bijnaam: Callotte!
Arike van Turnhout wist even later een geschikte herberg in Esbeek om
hun slag te slaan. In gezelschap van den Blonten Nol, Cadixke, Jacobus
Pecret, Lampescherf en Joseph de Vriese kwam men de herberg aan de
Dunsedijk op donderdagavond 12 januari 1758 binnen. Nadat men zich
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De Dunsedijk met brug over de Reusel

geruime tijd in den haart hadden nedergezet en een paar kannen bier had
laten tappen, kwam zoon Peter van de Sande opdagen. Die werd met een
stok afgeranseld terwijl de vrouw met een pistool op afstand werd gehouden. Nadat een dienstmeid ontvlucht was, wist opa Jan van de Sande ook
via het venster de stramme benen te nemen. Dat zou hem noodlottig worden, want hij werd met verscheidene messteken en een houw op het voorste
been van het hoofd dodelijk verwond. Na snel wat spullen gestolen te hebben
sloegen ze op de vlucht, nadat ze het ligt uytgesmeten hadden.
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Na dit gewelddadige bezoek in Esbeek zou het geruime tijd duren voordat men weer op roverspad durfde. Maar een jaar later op 6 januari 1759
was het weer zover. Ook hier kwam men een boerderij binnen, net als in
Esbeek, door de weg te vragen! Gedurende elf jaren wist deze bende zowat
ongestoord haar wandaden voort te zetten. Tussen 1754 en 1765 had men
liefst meer dan 75 roofovervallen gepleegd!

Berechting in ’s-Hertogenbosch
Behalve Jan van de Sande uit Esbeek viel er nog een dodelijk slachtoffer.
Maar dat betrof een van de bendeleden zelf! Op 25 mei 1762 ging de bende
na een mislukte overval in Wanroy tijdelijk uit elkaar. Joseph de Vriese
en Blonten Nol vroegen in een herberg te Lummen wat te eten. Ze moesten de gekregen aardappelen zelf schillen. Blonten Nol wierp steeds enkele

BI-KijkOpEsbeek.indd 275

16-10-11 20:26

276

Jan de Lichte werd terechtgesteld in Aalst
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ongeschilde aardappelen in de pan. Na het koken kreeg hij die echter steeds
voorgeschoteld.
Er ontstond buiten een gevecht, waarbij Blonten Nol een mes trok en
Joseph een met scherp geladen pistool! Nol riep getergd: Smyt het pistool
van uw af en vegt met het mesch tegens my! Hij deed ‘het kruid van de pan’
en er ontstond een messengevecht. De steken vielen over en weer en denkende dat deselve genoeg hadde, zig omdraayde, waarop Nol hem by de slip van
syn rok vatte en meende te steken, als wanneer hy gevangene aan gemelde Nol
nog een zwaarderen steek of twee averegts gegeven heeft.
Behalve de moorden werd Joseph de Vriese door de Bossche justitie op 21
november 1766 nog het volgende ten laste gelegd: associeeringen met fameuse schelmen, rovers en gauwdieven, samenrottingen met deselven, dragen en gebruyk van geladen pistolen, pleegen van menigvuldige huysbraken, diefstallen
en geweldenaryen, gepaart gaande met dreigementen, maltraiteeren, binden,
slaan, en kwetsen van lieden, het begaan van vrouwe-kragt en man-slag!
Onze boef was overigens voorheen al drie keer gegeseld en gebrandmerkt,
hetgeen hem echter niet tot een beter leven gebracht had. Integendeel: de delicten waren alleen maar zwaarder geworden. Daarom werd op 13 december
1766 de ‘hoogste straf’ gegeven. Hij werd in Den Bosch door de scherprechter van onderen op levendig geradbraakt, het hooft met een byl afgehouwen en
op een pin gezet. Vervolgens werd het lichaam op het buitengerecht als afschrikkend voorbeeld op een rad tentoongesteld. Terwijl in Beek en Esbeek
16 onschuldige inwoners aan een besmettelijke ziekte bezweken, waarvan
men de naam niet eens kende, blikte het verstarde hoofd van De Vriese vastgepind strak, boven het ontzielde lijk uit, het kille Bossche Broek in.
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Huidige erf van de Bockenreijder
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Trappen en hekken worden in het stalen gevaarte aangebracht
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Jos Welberts en Leo van der Zanden van Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies bv
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