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In dit artikel beschrijven we de boerderij met het tegenwoordige adres Udenseweg 12, waar nu Hélène en 
Kees van Zutphen-van Esch wonen. Hoewel de boerderij buiten de kom van Mariaheide ligt, willen we deze 
toch beschrijven, omdat de oorlogsgebeurtenissen rond de oorspronkelijke boerderij een rol spelen in het 
boek ‘Mariaheide, Klein in een wereldoorlog’. 
 
In 1924 vraagt Graard Donkers een bouwvergunning aan voor het bouwen van ‘een woonhuis met stalling 
en schuur’. De boerderij zal worden gebouwd aan de Beukelaar op een perceel grond dat Graard in 1894 
heeft gekocht van Josephus van Doorn.  

 
Hierboven: bouwtekening van de boerderij aan de Beukelaar. 
 

De nieuwe boerderij is bestemd voor Graards zoon Willem en 
zijn toekomstige vrouw, maar hun huwelijk gaat niet door en 
de boerderij wordt verhuurd aan Martinus van Duijnhoven, 
geboren op Duifhuis en getrouwd met Adriana van de Walle. 
Martinus en Adriana hebben al twee dochters als ze naar 
Veghel verhuizen. In Veghel worden nog twee dochters en 
een zoon, die slechts drie weken oud wordt, geboren. Eind 
1929 verhuist de familie van Duijnhoven naar de Peelse 
Heide bij Volkel.  
 
Op 19 mei 1930 trouwt Mart  Donkers met Helmus 
Wijgergangs uit Heeswijk. Mart en Helmus gaan na hun 
huwelijk op de boerderij wonen. Hun zeven kinderen, drie 
zonen en vier dochters, worden allen in Veghel geboren. 
 
Hiernaast: Helmus en Mart Wijgergangs-Donkers. 
 
Hoewel het gezin officieel in Veghel woont, gaan de kinderen 
toch in Mariaheide naar school. Met name An doet van zich 
spreken op school en vrijwel elke week komt de onderwijzeres 
zich beklagen bij Mart Wijgergangs over het gedrag van haar 
dochter. An klimt zelfs een keer op het dak van de school.  
 



 

 

Jo van den Akker-Wijgergangs weet 
nog dat ze al op driejarige leeftijd naar 
school moet, omdat haar oudere broer 
Harrie erg verlegen is. Moeder durft het  
niet aan om Harrie met An mee te 
sturen, dus gaat Jo met hem mee naar 
school.  
In 1944 erft Helmus Wijgergangs een 
oude boerderij uit 1600 met veel grond 
in Middelrode en verhuist het gezin 
Wijgergangs naar deze boerderij. Dat is 
wel een achteruitgang, want de oude 
boerderij is niet aangesloten op de 
waterleiding en er is geen elektriciteit.  
 
Hiernaast: de kinderen Wijgergangs op 
een foto uit 1939. Dit is de enige foto 
waarop (een deel van) de oude 
boerderij te zien is. Staand: Gerard, Jo, Harrie en An. Zittend: Ad. Cune en Maria waren nog niet geboren. 
 

Op 27 mei 1944 komen Sjef en Leen van Esch-Donkers met 
hun gezin in de boerderij aan de Beukelaar wonen. Leen is een 
zus van Mart Wijgergangs. Sjef en Leen zijn op 24 juni 1924 
getrouwd en hebben eerder in Gemonde en Schijndel gewoond. 
Hun acht kinderen, zeven zonen en één dochter, zijn daar 
geboren. 
 
Hiernaast: Sjef en Leen van Esch-Donkers 
 
Sjef van Esch houdt zich vooral bezig met het handelen in 
aardappelen. Het werk op de boerderij laat hij over aan zijn 
zonen en aan knechten. “Unne boer zonder overall” volgens Jo 
van den Akker-Wijgergangs. 
 
Op 17 september 1944 begint operatie ‘Market Garden’ en 
diezelfde dag ontmoet de familie Van Esch de eerste 
Amerikanen. Het lijkt er op dat de langverwachte bevrijding 
eindelijk daar is. Helaas laten de Duitsers zich niet zomaar 
verjagen en vanuit de richting Erp wordt de aanval ingezet. Het 
gezin van Esch maakt angstige uren door in de kelder van de 
boerderij en later in de schuilkelder achter het huis.  
 

Tijdens een gevechtspauze vluchten ze naar 
Ties Brugmans aan de Voorhei. De boerderij 
aan de Beukelaar wordt in brand geschoten en 
volledig verwoest. Oudste zoon Wim houdt een 
dagboek bij over de gebeurtenissen in 
september 1944. Dit dagboek is te lezen in het 
boek ‘Mariaheide, klein in een wereldoorlog’.  
Door het tekort aan bouwmaterialen duurt het 
lang voordat er een nieuwe boerderij kan 
worden gebouwd. Het gezin Van Esch woont 
enkele jaren in een noodwoning. De 
noodwoning is een oude barak waarvan het 
dak lekt als het regent. An Vissers-van Esch 
zegt daarover: “Dan moesten we met de 
paraplu naar bed.”  
Hiernaast: de noodwoning 



 

 

Pas in 1948 krijgt Sjef van Esch een vergunning voor bouw 
van ‘een woonhuis met boerderij’ aan de Beukelaar E30 
onder voorwaarde ‘dat de mestvaalt achter de boerderij 
wordt gelegd’.  
 
Hiernaast: de bouwvergunning uit 1948. 
 
Hieronder: de gevelsteen ter herinnering aan de 
Wederopbouw. 
 

 
 
In maart 1949 is de 
Wederopbouw-boerderij 
eindelijk klaar. Leen van Esch 
is dan al ernstig ziek en 
overlijdt niet lang daarna op 
50-jarige leeftijd. Haar man 
Sjef van Esch overlijdt  in 
1953 op 55-jarige leeftijd.  
De kinderen Van Esch blijven 
in de boerderij wonen totdat 
ze gaan trouwen of in het 
geval van Jo, in het klooster 
gaan.  
 
 
Hiernaast: de kinderen Van 
Esch in 1957: achter vlnr, 
Bert, Jo, Adri, An, Ben en 
Gijs. Voor Gerard en Wim. 
 

 
Uiteindelijk wonen Adri en Ben van Esch samen in de boerderij. Wanneer hij op 8 oktober 1963 trouwt met 
Els van den Boom, verhuist Ben naar een boerderij in Mariaheide. Adri trouwt op 17 oktober 1963 met 
Antoinette van de Crommert en blijft in de boerderij aan de Beukelaar wonen. Hij houdt zowel melkkoeien als 
mestkalveren. Adri en Antoinette krijgen één dochter, Hélène.  
 
 
 
 



 

 

Hiernaast: de trouwfoto van Adri en Antoinette van Esch-
van de Crommert 
 
Hieronder: de boerderij in de jaren zeventig (Foto Jo 
Verbakel) 
 

 
In 2002 gaan Adri en Antoinette van Esch in Veghel 
wonen.  
Hun dochter Hélène, intussen getrouwd met Kees van 
Zutphen uit Best, verhuist dan van Uden naar de boerderij 
aan de Udenseweg, zoals de Beukelaar tegenwoordig 
heet. De boerderij wordt grondig verbouwd en de oude schuren worden vervangen door nieuwe 
bijgebouwen. 
 

 
Hierboven: de boerderij rond 2010. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hélène en Kees hebben drie kinderen, Lars, Lotte 
en Lizzy. 
 
Kees is eigenaar van Vanzuma, een handels-
onderneming in machines voor de foodindustrie. In 
het achterhuis van de boerderij heeft de jongste 
dochter Lizzy sinds kort een salon voor visagie en 
wimper- en wenkbrauwbehandelingen. Verder 
worden er op  het erf van de boerderij 
seizoensgebonden producten, zoals pompoenen en 
kerstbomen, verkocht.  
 
Hiernaast:: Kees en Hélène van Zutphen-van Esch 
 
Hieronder: Lotte, Lars en Lizzy van Zutphen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder: de boerderij aan de Udenseweg 12 eind 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


