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Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

We weten het natuurlijk wel, het maken van een eigen heemkunde-tijdschrift in Den Dun-

gen is een probeersel. De kans op slagen is niet zo heel groot, laten we eerlijk zijn. Maar 

we gaan het proberen. De redaktie is fier en trots u hierbij de eerste aflevering van Het 

Griensven in Den Dungen te kunnen presenteren. Wij vinden het in ieder geval een goede 

naam voor dit nieuwe tijdschrift en hopen dat u er veel plezier aan zult beleven. De redak-

tie heeft deze aflevering met groot genoegen samengesteld. 

 

Tot voor kort hebben wij gedurende ruim 30 jaar eerst het HKV’tje en daarna Het Griens-

venneke geredigeerd, samengesteld, grotendeels gevuld en vorm gegeven. Honderden arti-

kelen en vele honderden foto’s hebben wij u kunnen aanbieden die betrekking hebben op 

de geschiedenis van Den Dungen. 

De redaktie heeft altijd - en nu nog - als doelstelling gehad: zorgen voor een gevarieerd 

tijdschrift met interessante artikelen. De bijdragen werden altijd met zorg geredigeerd. We 

streefden ernaar artikelen aan te bieden zonder taalfouten, overzichtelijk ingedeeld, en met 

historisch juiste en kontroleerbare informatie. Wij probeerden steeds anglicismen en ger-

manismen te vermijden, en namen van personen, instellingen, plaatsen en toponiemen zo 

korrekt mogelijk weer te geven. 

 

In aflevering 114 (31e
 jaargang, 2007) van Het Griensvenneke verscheen een artikel over 

Dungen kermis. De auteur was het niet eens met de weergave ervan. Er ontstond een kon-

flikt tussen auteur en redaktie. Dit werd daarna verheven tot een konflikt tussen bestuur en 

redaktie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 7 mei, werd de redaktie 

zonder veel omhaal aan de kant gezet. Wij zijn gekwetst door deze gang van zaken. We 

hebben dit alles ervaren als zeer schandalig en volstrekt ondemokratisch. 

De redaktie van het heemkunde-tijdschrift begon enthousiast in april 1976 en stopte on-

verwacht en volkomen gedesillusioneerd op 7 mei 2007 rond 21.00 uur. 

 

In deze aflevering van Het Griensven in Den Dungen treft u diverse artikelen aan, voorzien 

van vele foto’s. Deze zijn afkomstig uit de kollekties van de redaktieleden. De omslagfoto 

sierde Het Griensvenneke vanaf jaargang 15 (mei 1990). De foto, nummer 413 in een van 

de genoemde kollekties, gebruiken we hier om een zekere kontinuiteit aan te geven. 

De redaktie van Het Griensven in Den Dungen heeft besloten dit tijdschrift uit te geven. 

Misschien is dit de eerste en tevens de laatste aflevering, misschien gaan we digitaal. De 

redaktie heeft ook plannen gemaakt om door te gaan met historisch en heemkundig onder-

zoek met betrekking tot Den Dungen. Ook zal er bij voortduring gewerkt worden aan de 

uitbreiding van de kollekties foto’s. Hieronder ziet u alvast een resultaat; deze foto werd 

overigens niet in Den Dunghen genomen, ook niet in Kottum, maar gewoon in de buurt-

schap Kotten (Bourschap Cotten op een kaart van 1656). 
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Hoe de straatbeelden veranderden 
 

 

 

ie verre reizen maakt, kan veel verhalen. 

Maar wie wandelt kan leuke foto’s maken 

van voorwerpen in de openbare ruimte die 

voor de inwoners van vroeger ongekend en onvoor-

stelbaar moeten zijn geweest. 

Bekend is wel dat er langs de straat in de 17
e
 eeuw 

in Den Dungen 2 beeldjes stonden. 

Dat waren St. Jacobs’ stok aan het Grinsel en St. 

Antonis’ stok op de Keer. Deze eenvoudige beeld-

jes stonden waarschijnlijk in een huisje tegen een 

boom of een paal. 

 

 
 
Sint- Antonis’ stok is in 1995 heropgericht. In 2005 is het 

gerestaureerd en opnieuw ingezegend door v.l.n.r. Theo 

van Uden, Rien van Nuland en mevrouw Van der Doelen. 

 

Profane beelden stonden er voor zover bekend niet. 

Voor die beelden had men minder belangstelling en 

geen geld. 

Wat een verschil met wat de wandelaar nu tegen-

komt. Hier toon ik zomaar 7 profane beelden, ze 

zijn luxer uitgevoerd en soms erg duur. Kennelijk is 

er nu wel geld. 

 

Het eerste is De Zuil. 

Materiaal: brons. 

Plaats: parkeerterrein zorgcentrum De Donk. 

In 1996 ging Den Dungen op in de nieuwe 

gemeente Sint-Michielsgestel; bij die gelegenheid 

kreeg Ton Buijnsters de opdracht van het Comité 

Den Dungen Goeiendag een kunstwerk te maken 

waarop de vele aspekten van de Dungense 

samenleving uitgebeeld werden. Het is een 

driehoekige zuil geworden. 

 
 

 

Op de grond tegen de zuil zit Janus van Gierkes, dat 

is Janus van Rogier Broeren, die zo geregeld tegen 

een boom aan den Bospad zat. 

 

Het tweede is Het Bakkertje.  

Materiaal: brons. 

Kunstenaar: Ton Buijnsters, Haaren, 1980. 

Plaats: hoek Maaskantje - Sint-Jacobusstraat. 

 

Het beeld is gemaakt in opdracht van de Stichting 

Het Oude Ambacht, waarmee men een ode wilde 

brengen aan de ambachtelijke bakkers die dag en 

nacht in touw waren met het kneden van het deeg, 

het stoken van de houtoven en het rondbrengen van 

de mikken. 

 

W 
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Hieronder staat Het Baken, gemaakt van staal en 

graniet. 

Plaats: schoolplein van basisschool De Wegwijzer. 

 

Noud Visser, Den Haag, liet zich in 1994 inspireren 

door bakens, wegwijzers op zeeën en rivieren. Het 

kunstwerk bestaat uit 3 stalen platen, een 

middendeel met twee halve delen tegen de zijkant 

aan. Ze zijn ongeveer 2 ½ m hoog en in een fel rood 

gespoten. Het geheel staat op een blok Franse 

graniet met ruwe zijkanten. Op de gladde 

bovenkant zijn lijnen in de steen gehakt die samen 

een windroos vormen. 

 

 
 

 
 

Dit is het herdenkingsteken van Jan Minkels, uit 

2004. 

Materiaal: Turkse diabaas. 

Plaats: in het plantsoentje bij de kruising van 

Maaskantje, Verlengde Hoogstraat en Zandstraat. 

Op de blauwgroene steen staat onder de spreuk: 

 

Jan Minkels 

5-4-1928 25-4-2002 

Burgemeester van het Maaskantje, 

 

een naam die door velen aan hem gegeven werd. 

 

 
 

Dit is de Marktvrouw (vorige bladzijde), van Nico 

van der Leest, Lage Zwaluwe. 



  
 
 

Materiaal: brons. 

Plaats: voor het voormalige gemeentehuis van Den 

Dungen. 

Dungense boerinnen gingen met een korf aan de 

arm naar Bosse mèrt om daar hun produkten te 

verkopen. Een foto van Stien Sleutjes (zie Het 

Griensvenneke 29 (2004), blz 30) heeft model 

gestaan voor haar. Het beeld is een geschenk van de 

Rabobank ter gelegenheid van de opening van het 

nieuwe kantoor in Den Dungen in 1980.

 

 

Silent Wings, van Jos Korsten, is uitgevoerd in 

aluminium. 

Plaats: parkeerterrein zorgcentrum De Donk.

Datum: 1994. 

 

 

Boerderij B391 in de Paterstraat
 

 

e boerderij B391 in de Paterstraat had tussen 1840 en 1961 achtereenvolgens de huisnummers B91, B3, 

B96, B92, B107 en B4 (daarna nog een tijdje nr 46 in de Weidestraat), met als bewoners Van der Schoot, 

Goossens en Van de Ven, en werd afgebroken in 1963.

De eigenaren waren in diezelfde periode achtereenvolgens Johanna van Zeeland, G. Godschalk, Smits, Covels, 

Johannes (Hannes) van der Ven. 

D

Plaats: voor het voormalige gemeentehuis van Den 

Dungense boerinnen gingen met een korf aan de 

om daar hun produkten te 

verkopen. Een foto van Stien Sleutjes (zie Het 

(2004), blz 30) heeft model 

gestaan voor haar. Het beeld is een geschenk van de 

Rabobank ter gelegenheid van de opening van het 

nieuwe kantoor in Den Dungen in 1980. 

 

Silent Wings, van Jos Korsten, is uitgevoerd in 

gcentrum De Donk. 

In september 1944 vond de grootste 

luchtlandingsoperatie in de geschiedenis plaats. 

Duizenden vliegtuigen en zweefvliegtuigen waren 

in de dagen van 17 -19 september op weg naar de 

landingsplaatsen bij Arnhem of in de Brabant

corridor. De driehoek Vught - Den Dungen 

Bosch was een richtpunt, met de codenaam 

van waaruit vliegtuigen naar hun landingsplaats 

vlogen. 

 

 

Het oorlogsmonument op de Poeldonk, uitgevoerd 

in beton, is een ontwerp van architectenburo 

Cooijmans en De Laat, uit 1970. 

In de onmiddellijke omgeving van dit monument 

hebben Nederlandse militairen in mei 1940 met de 

Duitsers strijd geleverd. Enkelen zijn daarbij 

gesneuveld. Op een plaat die tegen het monument is 

aangebracht staat 12 mei 1940 moesten hier velen 

het hoogste geven om ons in vrijheid te laten leven. 

Het monument is opgericht door de Vereniging 

Viering Volksfeesten (VeViVo). 

Zie ook Het Griensvenneke 27 (2002),  blz 27.

 

Boerderij B391 in de Paterstraat 

B391 in de Paterstraat had tussen 1840 en 1961 achtereenvolgens de huisnummers B91, B3, 

B96, B92, B107 en B4 (daarna nog een tijdje nr 46 in de Weidestraat), met als bewoners Van der Schoot, 

Goossens en Van de Ven, en werd afgebroken in 1963. 

waren in diezelfde periode achtereenvolgens Johanna van Zeeland, G. Godschalk, Smits, Covels, 

In september 1944 vond de grootste 

luchtlandingsoperatie in de geschiedenis plaats. 

Duizenden vliegtuigen en zweefvliegtuigen waren 

19 september op weg naar de 

landingsplaatsen bij Arnhem of in de Brabantse 

Den Dungen - Den 

Bosch was een richtpunt, met de codenaam Ellis, 

van waaruit vliegtuigen naar hun landingsplaats 

 

Het oorlogsmonument op de Poeldonk, uitgevoerd 

in beton, is een ontwerp van architectenburo 

In de onmiddellijke omgeving van dit monument 

hebben Nederlandse militairen in mei 1940 met de 

Duitsers strijd geleverd. Enkelen zijn daarbij 

gesneuveld. Op een plaat die tegen het monument is 

oesten hier velen 

het hoogste geven om ons in vrijheid te laten leven. 

Het monument is opgericht door de Vereniging 

(2002),  blz 27. 

B391 in de Paterstraat had tussen 1840 en 1961 achtereenvolgens de huisnummers B91, B3, 

B96, B92, B107 en B4 (daarna nog een tijdje nr 46 in de Weidestraat), met als bewoners Van der Schoot, 

waren in diezelfde periode achtereenvolgens Johanna van Zeeland, G. Godschalk, Smits, Covels, 
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Kadastrale situatie op de kaart van 1832. Rechts onderaan het Grinsel (Kort Griensvensche straat), van 

noorden lopend de Paterstraat. De boerderij B 388 was het eerste huis van wijk B en had dus het huisnummer B 1; hier had 

in het begin van de 20e eeuw Sjef van Thiel zijn smederij. Na de bocht was na het huisje Paterstraat 17

 

 

Ik schreef al eerder in het kort iets over dit huis

Maar destijds waren foto’s in dit tijdschrift een luxe 

en bovendien waren die in het artikeltje toevallig 

erg slecht. Reden om terug te komen op de toestand 

waarin deze boerderij in 1963 verlaten werd. Dat 

was niet omdat het huis zijn funktie als bedrijfsg

bouw verloren had en werd verbouwd, maar omdat 

het midden in de bedrijfsvoering verlaten werd 

omdat de opstallen gesloopt moesten worden ten 

behoeve van de immer doorgaande woningbouw 

tijdens de 20e-eeuwse bevolkingsexplosie.

Alle foto’s met 300 zijn van november 1962, die 

met nummers 500 van september 1963. 

 

De ligging 
Vanaf de Paterstraat liep een klein toegang

weggetje naar de misse; foto 523 toont dat 

gezien vanaf de straat, en 523vv vanaf 

se. 

 

Op 523  is het achterhuis van deze boerderij en 

het toegangsweggetje van de Paterstraat naar 

de misse afgebeeld. Op de achtergrond de 

bebouwing op het perceel B 401. 

 

Op 523vv staat links Paterstraat 21, rechts 

17+19 en de aanbouw aan de achtergevel van 

B391. Op de achtergrond fietst Bertha van 

Osch over de Paterstraat. Daarachter de boo

gaard van nr. 34. 

Kadastrale situatie op de kaart van 1832. Rechts onderaan het Grinsel (Kort Griensvensche straat), van daaruit naar het 

noorden lopend de Paterstraat. De boerderij B 388 was het eerste huis van wijk B en had dus het huisnummer B 1; hier had 

eeuw Sjef van Thiel zijn smederij. Na de bocht was na het huisje Paterstraat 17-19 de toegangs

naar de boerderij B391. 

Ik schreef al eerder in het kort iets over dit huis
1
. 

Maar destijds waren foto’s in dit tijdschrift een luxe 

en bovendien waren die in het artikeltje toevallig 

erg slecht. Reden om terug te komen op de toestand 

deze boerderij in 1963 verlaten werd. Dat 

was niet omdat het huis zijn funktie als bedrijfsge-

bouw verloren had en werd verbouwd, maar omdat 

het midden in de bedrijfsvoering verlaten werd 

omdat de opstallen gesloopt moesten worden ten 

oorgaande woningbouw 

eeuwse bevolkingsexplosie. 

Alle foto’s met 300 zijn van november 1962, die 

 

Vanaf de Paterstraat liep een klein toegangs-

; foto 523 toont dat 

gezien vanaf de straat, en 523vv vanaf de mis-

Op 523  is het achterhuis van deze boerderij en 

het toegangsweggetje van de Paterstraat naar 

de misse afgebeeld. Op de achtergrond de 

links Paterstraat 21, rechts 

17+19 en de aanbouw aan de achtergevel van 

B391. Op de achtergrond fietst Bertha van 

Osch over de Paterstraat. Daarachter de boom-

Foto 523 

 

Foto 523vv 

 

 

daaruit naar het 

noorden lopend de Paterstraat. De boerderij B 388 was het eerste huis van wijk B en had dus het huisnummer B 1; hier had 

19 de toegangsweg 

 

 



  
 
 

De voorgevel 
De afbeeldingen 514, 362 en 521 tonen de voo

gevel. Hij is bepleisterd in tegelmotief; daaronder 

waren de ankers 1-7-4-3 verscholen. De indeling 
 

 

foto 514 
 

 

foto 362 

 

Naast het voorhuis was een 19e eeuws bakhui

je met oven te vinden, waarin vroeger mi

schien brood zal zijn gebakken. Het werd g

afbeeldingen 514, 362 en 521 tonen de voor-

gevel. Hij is bepleisterd in tegelmotief; daaronder 

3 verscholen. De indeling 

is traditioneel: links de opkamer waaronder 

de kelder, in het midden den herd

voordeur en een raam, rechts 

gebouw zou onderhoud nodig hebben.

eeuws bakhuis-

je met oven te vinden, waarin vroeger mis-

schien brood zal zijn gebakken. Het werd ge-

bouwd in 1899 (zie hulpkaart 16

links op foto 362 staat een schuur, die uit ete

nit-platen (met asbest) was opgetrokken

is traditioneel: links de opkamer waaronder 

den herd met de 

voordeur en een raam, rechts de kamer. Het 

derhoud nodig hebben.

 

 

bouwd in 1899 (zie hulpkaart 162). Geheel 

links op foto 362 staat een schuur, die uit eter-

platen (met asbest) was opgetrokken.



  
 
 

foto 521 

 

De voorgevel 
 

 

 

De zijgevel aan de westkant 
De deur links op foto 519 kwam uit op de voorstal,

het drinkwater lag dan handig dichtbij. Ook de slijpsteen stond er, aan

gie. De muur rechts, van het voorhuis, is ouder dan die van het achterhuis.

 
 

foto 519 

 
foto 515 

 
De oven in het bakhuisje

 

 

De deur links op foto 519 kwam uit op de voorstal, de rechter deur in de geut (keuken). De put voor 

het drinkwater lag dan handig dichtbij. Ook de slijpsteen stond er, aan-gedreven door duurzame ene

gie. De muur rechts, van het voorhuis, is ouder dan die van het achterhuis. 

 

De oven in het bakhuisje 

de rechter deur in de geut (keuken). De put voor 

gedreven door duurzame ener-

 



  
 
 

 

 

foto 360 

Links op foto 360 is de schop; op de achtergrond van 360 en 518 staat het huis Paterstraat 21.
 
 

foto 518 

op foto 360 is de schop; op de achtergrond van 360 en 518 staat het huis Paterstraat 21. 

 

 

Vooral op foto 

518 is te zien dat 

het muurwerk aan 

kelder/opkamer, 

rechts op de foto, 

ouder is dan de 

rest van het 

voorhuis en het 

achter

afbraak bleek zich 

daarachter een 

nog oudere muur 

te bevinden.

 

De oostelijke 
zijgevel
De andere zijg

vel was veel meer 

gesloten; er waren 

maar 1 deur en 

wat kleine raa

pjes in het achte

huis.

 

Vooral op foto 

518 is te zien dat 

het muurwerk aan 

kelder/opkamer, 

rechts op de foto, 

ouder is dan de 

rest van het 

voorhuis en het 

achter-huis.Bij de 

afbraak bleek zich 

daarachter een 

nog oudere muur 

te bevinden. 

De oostelijke 
zijgevel  
De andere zijge-

vel was veel meer 

gesloten; er waren 

maar 1 deur en 

wat kleine raam-

pjes in het achter-

huis. 



  
 
 

foto 515a 

 

 

 

 

 

foto 512 

 

Dit was de deur in het midden van de oostelijke 

zijgevel, die toegang gaf tot de voorstal.

 

De achtergevel 
De eindgevel van het achterhuis had een deur, een hooiluik en een rond raampje op zolder.
 

foto 525

 

 

was de deur in het midden van de oostelijke 

zijgevel, die toegang gaf tot de voorstal. 

foto 524 

 

 

foto 517 
 

Tussen het huis en het bakhuisje staat Paterstraat 21 op 

de achtergrond. Deze oostelijke zijgevel was minder dan 

manshoog. 

De eindgevel van het achterhuis had een deur, een hooiluik en een rond raampje op zolder.

  
foto 525 

 

 

Tussen het huis en het bakhuisje staat Paterstraat 21 op 

de achtergrond. Deze oostelijke zijgevel was minder dan 

De eindgevel van het achterhuis had een deur, een hooiluik en een rond raampje op zolder. 



  
 
 

Het bovenste deel is vernieuwd, misschien in 1940. Het onderste deel bestaat nog uit 18

IJsselsteentjes, behalve de rechterhoek (zie ook foto 363). Dit heeft te maken met de uitsparing op de 

plattegrond tot aan 1940 (zie de hulpkaarten op blz 47). Misschien was de westelijke zijgevel er wel 

hoger zodat er een grote schuurdeur kon zijn

De aanbouw diende voor opslag; de 
 

foto 526

 
De schop 
De schop dateert van 1899 of kort daarvoor (zie hulpkaart 162). Bij de verbouwing van 1888 was er 

nog een andere, die verder van het hoofdgebouw vandaan stond, 

was. 
 

foto 363 

Het bovenste deel is vernieuwd, misschien in 1940. Het onderste deel bestaat nog uit 18

IJsselsteentjes, behalve de rechterhoek (zie ook foto 363). Dit heeft te maken met de uitsparing op de 

plattegrond tot aan 1940 (zie de hulpkaarten op blz 47). Misschien was de westelijke zijgevel er wel 

hoger zodat er een grote schuurdeur kon zijn.  

De aanbouw diende voor opslag; de hógkaar zal er wel gestaan hebben. 

 
foto 526 

De schop dateert van 1899 of kort daarvoor (zie hulpkaart 162). Bij de verbouwing van 1888 was er 

nog een andere, die verder van het hoofdgebouw vandaan stond, zoals dat ook in 1832 al het geval 

Het bovenste deel is vernieuwd, misschien in 1940. Het onderste deel bestaat nog uit 18e eeuwse 

IJsselsteentjes, behalve de rechterhoek (zie ook foto 363). Dit heeft te maken met de uitsparing op de 

plattegrond tot aan 1940 (zie de hulpkaarten op blz 47). Misschien was de westelijke zijgevel er wel 

De schop dateert van 1899 of kort daarvoor (zie hulpkaart 162). Bij de verbouwing van 1888 was er 

zoals dat ook in 1832 al het geval 

 



  
 
 

foto 361 

 

foto 513 

 

foto 521a 

 

 

  



  
 
 

 

foto 522 

 
Op de achtergrond de bebouwing van de Weidestraat.

 

Het was een gemengd bedrijfje: de mest van de koeien en het paard werd gebruikt op het akkerland en 

lag opgeslagen naast de stal, die in het achterhuis was.

 
De plattegrond 
De indeling van de boerderij was geheel volgens het schema.

Er waren 2 gebonten in het voorhuis en 2 in het achterhuis; het tweede stond tegen de scheidsmuur op 

de voorstal. Het eerste gebont had geen stijl meer; het zal wel op een muur gerust hebben.
 

kamer

 

Op de achtergrond de bebouwing van de Weidestraat. 

Het was een gemengd bedrijfje: de mest van de koeien en het paard werd gebruikt op het akkerland en 

opgeslagen naast de stal, die in het achterhuis was. 

De indeling van de boerderij was geheel volgens het schema. 

Er waren 2 gebonten in het voorhuis en 2 in het achterhuis; het tweede stond tegen de scheidsmuur op 

ebont had geen stijl meer; het zal wel op een muur gerust hebben.

herdvoor-
kamer

opkamer
w.o.
kelder

geut
kamer

voorstal

varkenshokken
opslag

groupe

schouw

sopketel
pomp

 

Het was een gemengd bedrijfje: de mest van de koeien en het paard werd gebruikt op het akkerland en 

Er waren 2 gebonten in het voorhuis en 2 in het achterhuis; het tweede stond tegen de scheidsmuur op 

ebont had geen stijl meer; het zal wel op een muur gerust hebben. 



  
 
 

Het schuin staande scheidsmuurtje aan de westkant tussen stal en schuur past in het beeld dat daar 

grote schuurdeuren waren tot aan de verbouwing van 1940.

 

De afbraak 
Het huis werd in augustus 1963 ontruimd nadat het in 1961 aan de gemeente was verkocht. De foto’s 

en de opmetingen zijn van 26 augustus. In september vond de afbraak plaats.
 

foto 550 

 
Alleen de toog van de kelder was nog intakt in die maand sept

foto 549 

Het schuin staande scheidsmuurtje aan de westkant tussen stal en schuur past in het beeld dat daar 

grote schuurdeuren waren tot aan de verbouwing van 1940. 

Het huis werd in augustus 1963 ontruimd nadat het in 1961 aan de gemeente was verkocht. De foto’s 

en de opmetingen zijn van 26 augustus. In september vond de afbraak plaats. 

Alleen de toog van de kelder was nog intakt in die maand september. Op de achtergrond Paterstraat B 1 en het rijtje 10

enz. 

 

.

 

 

 

 

De westelijke zijgevel van het voo

huis was weg gebroken (links in beeld) 

waardoor een ander muurgedeelte te 

voorschijn kwam, waartegen het g

welf van de kelder was gemaakt. Daa

in was een grote boog, gelijk met de 

boog van het tongewelf van de kelder, 

dat dwars in het nu afgebroken huis 

lag. Er was een doorbraak in, waarin 

het kelderraampje was. De gebruikte 

stenen waren groot en rood, in tege

stelling tot de kleine lichtbruine stee

tjes (IJsselsteentjes) die gebruikt we

den voor de bouw van 1743. 

Elders in het huis heb ik dergelijke 

stenen niet gevonden, behalve in de 

fundamenten van kelder en voorgevel, 

die meer dan 1 m diep gingen.

Het is dus waarschijnlijk dat de

een restant was van een ouder huis, dat 

uit ca. 1413 zou kunnen zijn geweest.
 

Het schuin staande scheidsmuurtje aan de westkant tussen stal en schuur past in het beeld dat daar 

Het huis werd in augustus 1963 ontruimd nadat het in 1961 aan de gemeente was verkocht. De foto’s 

 

ember. Op de achtergrond Paterstraat B 1 en het rijtje 10-12 

De westelijke zijgevel van het voor-

huis was weg gebroken (links in beeld) 

waardoor een ander muurgedeelte te 

voorschijn kwam, waartegen het ge-

gemaakt. Daar-

in was een grote boog, gelijk met de 

boog van het tongewelf van de kelder, 

dat dwars in het nu afgebroken huis 

lag. Er was een doorbraak in, waarin 

het kelderraampje was. De gebruikte 

stenen waren groot en rood, in tegen-

lichtbruine steen-

tjes (IJsselsteentjes) die gebruikt wer-

den voor de bouw van 1743.  

Elders in het huis heb ik dergelijke 

stenen niet gevonden, behalve in de 

fundamenten van kelder en voorgevel, 

die meer dan 1 m diep gingen. 

Het is dus waarschijnlijk dat de kelder 

een restant was van een ouder huis, dat 

uit ca. 1413 zou kunnen zijn geweest. 
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plattegrond     zijaanzicht 

 
 

 

Samenvatting van de geschiedenis van B391 in de Paterstraat 
Heilwich Henrik Arnts van den Mortel erfde die groot akker1. Jan Rutgers kocht den groten akker van Klaas 

Herman Klaas van Lieshout, man van Agnes Henrik van den Mortel2. 

Wouter van Griensvenne verkocht Jan Rutgers van Griensvenne die groten akker, met de gebouwen daarin 

staande3. 

Jan Jan Rutgers van Griensvenne erfde een akker4. Hij verkocht een cijns en pachten, aanvankelijk uit akkerland, 

daarna ook uit een huis5. 

Delis Jans van Grinsven verkocht cijnzen uit een huis6. De weduwe Johanna beloofde een cijns uit een huis te 

betalen7. Dochter Jenneke gaf het huis met een schuur en esthuis ten cijns aan Jacob Jan Henriks Spierings8. Hij 

verkocht cijnzen9.  

Jan Delis Jans kocht een huis, schuur en esthuis10. Hij verkocht een cijns uit huis, schuur, schop en esthuis11. 

Lijske weduwe van Jan Delis woonde in 1553 zelf in dit huis16. 

Delis Jan Delis verkocht het huis aan Dirk Dirk Henriks van Rode12. Hij verkocht een cijns uit huis en schuur13. 

Antonis Dirk Dirks verkocht een cijns uit huis, schuur en esthuis14. De kinderen van Huibert Antonis Dirks Ze-

ben erfden een huis, esthuis, metten ouden timmer van een schuer ende balckhouters ende schilfsel15. 

Verpondingsboek 1704 (GADD nr 53) e.v.: huis: Anna weduwe van Antonis Huiberts, Digna weduwe van Hen-

drik van der Hoogstraat bij koop, Antonie Willem Spierings, Jan Mathijs van Grinsven bij erfenis 1757, Francis, 

Johanna van Zeeland, Gerardus Godschalk. 

Eigenaar van het huis 6e klasse B391 in het kadaster Den Dungen van 1832: Johanna van Zeeland. 

verbouwing in 1888; B391 > B1975 (hulpkaart sektie B nr 128). 

verbreding huis en bouw bakhuisje in 1899; B1975 (hulpkaart sektie B nr 162). 

afstand van een stukje erf in 1940; B1975 (hulpkaart sektie B nr 307). ankers 1743. 

 

1 R1177, fo 303v, pinksteren 1386 

2 R1182, fo 147, zaterdag na 1-1-1401 

3 R1187, fo 340, 19-2-1413 

4 R1207, fo 25, 19-12-1436 

5 R1207, fo 173, 21-3-1437 (cijns uit akker); R1223, fo 284v, 23-2-1453 (pacht uit huis); R1226, fo 113v, 26-5-1456 (pacht uit huis); R1228, 

fo 320v, 17-8-1458 (pacht uit huis en schuur); R1256, fo 452, 31-1-1487 (cijns uit huis) 

6 R1261, fo 158, 12-1-1492; R1263, fo 140, 11-3-1494; R1275, fo 477v, 1-7-1506 

7 R1324, fo 159v, 5-5-1536 

8 R1334, fo 74, 31-1-1540; de cijns werd in 1647 gelost door Barbara weduwe van Antonis Dirks; transport van die cijns in R1374, fo 319v, 

20-4-1558 

9 R1335, fo 165, 28-4-1542 (uit huis en schuur); R1343, fo 296, 21-5-1545 (uit huis, schuur, schop en esthuis); R1348, fo 79v, 19-1-1546 

(uit huis en schuur) 

10 R1352, fo 254v, 2-4-1549 

11 R1353, fo 415, 12-3-1549 

12 R1381, fo 19, 19-9-1561; Leunis Antoon Leunis vernaderde 

13 R1383, fo 118, 7-1-1562; transport van die cijns in R1415, fo 395v, 15-4-1586 

14 R1461, fo 396, 16-7-1614 

15 R1610, fo 36, 18-11-1654 

16 OSA 1589 ‘fautboek’, ongefol., 1553; setting van de 10e en 20e penning en ontvangst. 



  
 
 

.

hulpkaart sektie B, nr 128, april 1888 

 

hulpkaart sektie B, nr 162, oktober 1899

 

hulpkaart sektie B, nr 307, december 1940

 

 

De boerderijenkalender van 1977
 

rukkerij Van Gerwen heeft gedurende 

vele jaren ieder jaar met de jaarwiss

ling aan haar klanten en relaties een 

fraaie kalender kado gegeven. In de zeventiger 

jaren van de vorige eeuw hadden deze kale

ders soms betrekking op Den Dungen.

In 1977 werd een kalender uitgegeven met 

daarop boerderijen en schuren uit Den Dungen. 

Het formaat van de kalender was 49 x 34,5 cm, 

de beeldgrootte was 21,5 x 30,5 cm, behalve 

de foto op het voorblad: 30,5 x 21,5 cm. 

D

 

 
hulpkaart sektie B, nr 162, oktober 1899 

 
hulpkaart sektie B, nr 307, december 1940 

Op de hulpkaarten van het kadaster kan men 

zien dat er een verandering was aan de 

lijke zijgevel: een terugspringing met ingang 

van 1888 en beëindigd rond 1940.

Verder de bouw van het bakhuisje en de ve

nieuwing van de schop met ingang van 1899.

De legger van het kadaster vermeldt dan in 

1899 herbouw en sloping, waarna er 2 schuren 

(d.w.z. een schop en een bakhuisje) bij het huis 

waren. 

 

In 1940 kocht Hannes van de Ven deze 

boerderij.  

De inkeping aan de westgevel op de 

plattegrond is op hulpkaart 307 nog aanwezig, 

al is hij wat dieper getekend dan op de twee 

vorige hulpkaarten. In het gebouw dat in 1963 

werd afgebroken was die inkeping er niet 

meer. 
 

 

 

Noten 
1 De huizen Paterstraat B1 en B4, Het Griensve

neke 14 (1989), nr 1, blz 14. Daarin zijn 

tekeningen opgenomen van de ankers van 

de voorgevel: 1743. 

 

NB In Fotoboek Den Dungen staan op blz 63 als nr 

150 de voorgevel (foto 362) en nr 151 het 

achterhuis en de schop (foto 361).
 

De boerderijenkalender van 1977 

rukkerij Van Gerwen heeft gedurende 

vele jaren ieder jaar met de jaarwisse-

aan haar klanten en relaties een 

fraaie kalender kado gegeven. In de zeventiger 

jaren van de vorige eeuw hadden deze kalen-

ders soms betrekking op Den Dungen. 

In 1977 werd een kalender uitgegeven met 

daarop boerderijen en schuren uit Den Dungen. 

van de kalender was 49 x 34,5 cm, 

de beeldgrootte was 21,5 x 30,5 cm, behalve 

de foto op het voorblad: 30,5 x 21,5 cm.  

De foto’s zijn in 1976 gemaakt door J. en C. de 

Kok uit Den Bosch. 

Ze werden nogal “impressionistisch”, maar 

sfeervol afgedrukt. Het is daardoor soms vrij 

lastig om details goed te bekijken.

Afdrukken en negatieven van deze foto’s b

vinden zich sinds 2001 in de kollektie van een 

van de redakteuren, geschenk van A. de Kok.

We drukken de foto’s hier nogmaals af en u 

zult ontdekken dat het nu, 30 jaar later, niet 

Op de hulpkaarten van het kadaster kan men 

zien dat er een verandering was aan de weste-

lijke zijgevel: een terugspringing met ingang 

van 1888 en beëindigd rond 1940. 

Verder de bouw van het bakhuisje en de ver-

nieuwing van de schop met ingang van 1899. 

De legger van het kadaster vermeldt dan in 

waarna er 2 schuren 

(d.w.z. een schop en een bakhuisje) bij het huis 

In 1940 kocht Hannes van de Ven deze 

De inkeping aan de westgevel op de 

plattegrond is op hulpkaart 307 nog aanwezig, 

al is hij wat dieper getekend dan op de twee 

ige hulpkaarten. In het gebouw dat in 1963 

werd afgebroken was die inkeping er niet 

1 De huizen Paterstraat B1 en B4, Het Griensven-

(1989), nr 1, blz 14. Daarin zijn 

tekeningen opgenomen van de ankers van 

toboek Den Dungen staan op blz 63 als nr 

150 de voorgevel (foto 362) en nr 151 het 

achterhuis en de schop (foto 361). 

De foto’s zijn in 1976 gemaakt door J. en C. de 

Ze werden nogal “impressionistisch”, maar 

daardoor soms vrij 

lastig om details goed te bekijken. 

Afdrukken en negatieven van deze foto’s be-

vinden zich sinds 2001 in de kollektie van een 

van de redakteuren, geschenk van A. de Kok. 

We drukken de foto’s hier nogmaals af en u 

dat het nu, 30 jaar later, niet 



  
 
 

meer mogelijk zou zijn de kalender op deze 

 

 

 

meer mogelijk zou zijn de kalender op deze wijze samen te stellen.

 

 

Bosscheweg 30 (voorblad) 

Het huis werd in 1998 ingrijpend verbouwd. De 

ramen en de deur zijn veranderd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder: 

Grote Molenstraat 6 (januari) 

Volledig opnieuw opgetrokken. 
 

Het huis werd in 1998 ingrijpend verbouwd. De 



  
 
 

 

Spurkstraat 78 (februari) 

Sedert 1977 is er weinig aan veranderd. het huis is gesplitst
 

 

 

Schuur tegenover Spekstraat 1 (maart)

In 2000 geheel verdwenen. 

 

 

 

Hooidonksestraat 4 (april). De schuur is verdwenen en het huis is volledig verbouwd.

 

Sedert 1977 is er weinig aan veranderd. het huis is gesplitst. 

 

Schuur tegenover Spekstraat 1 (maart) 

 

Hooidonksestraat 4 (april). De schuur is verdwenen en het huis is volledig verbouwd. 



  
 
 

 

Flaas 5 (mei) 

Sedert de opname is er niets aan veranderd. Goed gerestaureerde boerderij.
 

 

 

Bosscheweg 42 (juni) 

Na jarenlang verval waaide het huis om op 20 oktober 
 

 

Sedert de opname is er niets aan veranderd. Goed gerestaureerde boerderij. 

Na jarenlang verval waaide het huis om op 20 oktober 1986. 

 

 



  
 
 

 

Poeldonksedijk 2 (juli) 

Sedert de opname is er weinig aan veranderd
 

 

Bosscheweg 39 (augustus) 

Dit huis werd tussen 1998 en 2000 ingrijpend verbouwd. Met name de korte gevel is op verantwoorde 

wijze gerestaureerd. 
 

 

 

Hooidonksestraat 3a-3b (september)

Het huis is op de opname recent gerestaureerd. Sedertdien is er weinig aan veranderd.

 

Sedert de opname is er weinig aan veranderd. 

 

Dit huis werd tussen 1998 en 2000 ingrijpend verbouwd. Met name de korte gevel is op verantwoorde 

 

(september) 

Het huis is op de opname recent gerestaureerd. Sedertdien is er weinig aan veranderd. 

Dit huis werd tussen 1998 en 2000 ingrijpend verbouwd. Met name de korte gevel is op verantwoorde 



  
 
 

 

Schop bij Grinsel 83 (oktober) 

Verdwenen in 1980. 
 

 

 

Spurkstraat 76 (november) 

Het huis is sinds 1977 enige malen verbouwd en gerestaureerd. In 2003 werd
 

.

Het huis is sinds 1977 enige malen verbouwd en gerestaureerd. In 2003 werd het gesplitst

 

 

het gesplitst 
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Woudseweg 23 (december) 

Op de kalender werd aangegeven dat op deze 

foto Poeldonksedijk 7 zou staan, maar dit is 

niet juist. Van de foto op de kalender ontbreekt 

het negatief. Er zijn wel enkele andere 

negatieven aanwezig welke tegelijkertijd 

gemaakt zijn. 

De schuur en het huis zijn verdwenen. 
 

 

 

De foto’s zijn gearchiveerd onder de volgende 

nummers: 4446, 4460, 4469a, 4466, 4458a, 4449, 

4448a, 4462, 4447a, 4457, 4455c, 4468 en 4471b/c.

 

 

 

Cooijmans in Den Dungen 
 

 

e herkomst van Rutger Cooijmans, waarvan 

alle Cooijmansen in Den Dungen zouden 

afstammen, is onbekend, zo luidt de mening 

van sommige genealogen in Den Dungen. 

Toch is het niet zo moeilijk te ontdekken dat 

hij in 1690 in Gestel werd geboren. 

Op GDD 2919 van Genealogie van Den Dun-

gen staat het gezin van Rutger en zijn vrouw 

Jenneke van Hannen; bovendien had Rutger 

nog kinderen bij 2 andere vrouwen. 

De latere achternaam is Cooijmans, maar in 5 

akten uit de jaren 1721-1733 heet Rutger de 

Cooijman. Je denkt dan aan een kooiker, die 

een eendenkooi heeft. Let op de peter en meter 

bij de doop van de kinderen, die in de meeste 

gevallen, of altijd, familieleden zijn. Via hen 

kan men de voorouders van Rutger en die van 

Jenneke achterhalen.  

Rutgers ouders staan op GDD 3052, die van 

Jenneke op GDD 2061; op deze beide bladen 

vindt men de doopgetuigen terug.
 

 

     GDD 2919 

(3052) 

Rut3 4 5 9 11 12 Gerards1 2 8 10 13 14 15 17 Willems
16

; de Cooijman1 2 13 15 17; Cooijmans3 4 5 8 9 10 11 12 14 

= Rutger Gerit Willems de Cooijman6 

= Rutger Gerit Henrik Willems7 

x 

Paula van den Langenberg
16 

zoon: 

1. Hendrik
16

, illeg.
16

; * 17-9-1713
16 

xx 

(1873) Hendrina Hendrik Voogts
17 

D 
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zoon: 

2. Peter
17

, illeg.
17

; * 31-5-1721
17 

xxx 13-5-17331 

(2061) 

Joanna Claassen1 van Hannen2 8 9 10 11 12 13 14 15 

er zijn 5 kinderen3: 

3. Gerard2, illeg.
2
; * 4-9-17262; zie parenteel Gerard Cooijmans op blz 57. 

4. Klaas3 5 14;  21-5-1728
14 

    kinderen: Jan3 5,  Geerdien5, Cornelia5,  Joanna5 en  Maria5; zie parenteel Nicolaas op blz 59. 

5. Cornelis
15

, * 7-7-1732
15 

6. Adriaan8 13, * 1-10-17338; * 2-10-1733
13 

7. Maria5 9, * 27-11-17359 

8. Henrica10, * 8-11-173610 

9. Jan4 11; * 29-10-173711; begraven in DD 2-7-17624 

10. Francis5 12, * 8-10-173912 
 

1. trouwboek Den Dungen; testes Anna van de Westelaeken en Anna Coemans 

2. doopboek Den Dungen; susc. Cornelis Claesse van Hanne (2061) en Maria Henrik Thijssen (3052) 

3. Rentmr.-Gen. Domeinen 244, fo 148, 1750-1817 [Zandstraat C26] 

4. St. Michielsgestel R 113, fo 216, 10-8-1762 [Jan laat 1/5 van Zandstraat C26 na] 

5. St. Michielsgestel R 70, fo 104v, 14-6-1791 [de erfgenamen dragen het huis Zandstraat C26 op aan Jan Klaassen Cooij-

mans] 

6. St. Michielsgestel D121, 1721 [Ruth mishandelt Jan van Geldrop e.a.] 

7. St. Michielsgestel D107 [Willem Gerit Henrik Willems = Willem de Cooijman] hij zal een broer van Ruth zijn 

8. doopboek Den Dungen; susc. niet vermeld; N i Cum hic prolem esse ex gestel intellexeram non baptizavi hunc Adrianum 

9. doopboek DD; susc. Elisabet van Hanne (2061) 

10. doopboek Den Dungen; susc. Jan Eijmers van Hanne (2061) 

11. doopboek DD; susc. Peter van den Huevel en AnnaMaria Adriaans van Hanne (2061) 

12. doopboek Den Dungen; susc. Adriaan Claese van Hannen (2061) en Anna Hendrix van den Huevel (3052) 

13. doopboek St. Michielsgestel; susc. Peter Hendrik van den Heuvel en Anna Maria Adriaans van Hanne (2061) 

14. doopboek Sint Michielsgestel, susc. Henrik van den Heuvel (3052) en Allegonda van Bolwerk; er staat bij Den Bosch, St. 

Jacob 

15. doopboek St. Michielsgestel; susc. Adriaan Klaas van Hannen (2061) en Elizabet Eimberts van Hannen (2061) 

16. doopboek Sint-Michielsgestel; susc. Antoon van den Langenberg en Joanna Peters van den Langenberg 

17. doopboek St.Michielsgestel; susc. Henrik Fransen en Wilhelma Hendrik Vooghts (1873) 

 

 

     GDD 3052 

(2070?) 

Gerard
8
 Henrik1 2 7 Willems3 4 5 6 10 11; de coeman

8 

x 31-8-16704 

(145a) 

Marie Willem1 7 Rutten2 3 4 5 Eijmberts6 

kinderen: 

1. Willem7, * 9-7-16717 

2. Gerard1, * 4-7-16791 

3. Marie2 3 8 10 11; Maria Willems
9
; * 28-10-16812, * 27-2-16853; begraven 10-3-1758

12 

    x 17-9-1719
8 

    Hendrik Thijssen van den Heuvel
8 9 10 11

; begraven 16-2-1764
12 

    kinderen o.a.: 

    1. Jan en Gerard
9
, * 10-5-1723

9 

    2. Jan en Maria
10

, * 2 en 3 april 1725
10 

    3. Anna
11

, * 10-4-1727
11 

4. Willem5, * 13-3-16885 

5. Rutger6 de Kooiman, * 15-4-16906; zie blad 2919 

 

1. doopboek St. Michielsgestel; gevaders Jacob Adriaan Jans Vercuylen en Agnes Gerards 

2. doopboek SMG; susc. Aart Willem Rutten (145a) en Catelijn Rut Willems (145a) 



 

 

 
 
 

56

3. doopboek SMG; susc. Willem Hendrik Willems en Joanna Dirk Willem Rutten (145a) 

4. trouwboek SMG; getuigen Adriaan Willems en Andries Corsten 

5. doopboek SMG; susc. Dirk Willem Rutten (145a) en Catarina Rutger Willems (145a) 

6. doopboek SMG; susc. Dirk Henrick van Pinxteren en Wouterke Willem Hendrick Willems 

7. doopboek Den Dungen; getuigen zijn Arien Willems susc. per Henrik Peters en Marike Eymerts (145a) per Anneke Henrix 

8. trouwboek St. Michielsgestel rk 

9. doopboek SMG; susc. Rutger Henrik Willems, Maria Thijssen van den Heuvel, Adriaan Geert Willems, Aleit Geert Hen-

drik Willems 

10. doopboek SMG; susc. Rutger Rutten (145a?), Maria Lammers, Maria Geert Hendrik Willems en Aleit Geert Hendrik 

Willems 

11. doopboek SMG; susc. Peter Thijs van den Heuvel en Joanna Willem Rutten (145a?) 

12. doodboek SMG; Marie laat man en kinderen na en geen goederen, Hendrik laat kinderen na. 

 

 

 

Opvallend is de naam van de vader van Marie 

Gerards. Zij was Rutgers zuster en trouwde in 

1719 met Hendrik van den Heuvel. Hij wordt in 

de trouwakte de coeman genoemd. Dat kan in 

hedendaagse spelling gelezen worden als Koe-

man of als Kooman. Nu kan men bij Notaris Van 

den Heuvel (N 4708, fo 481, 1653), bijvoorbeeld, 

de spelling koije tegenkomen voor koe. De ach-

ternaam opgevat als “kooiker” krijgt nu de inter-

pretatie “koeman” naast zich. Alleen nader on-

derzoek naar meer vermeldingen zal kunnen uit-

maken of de Cooijmansen zich “kooikers” of 

“koelieden” kunnen wanen.

  

 

      GDD 2061 

(862a) 

Klaas Peters1 2 van Hannen3 4 8; Claas7 Peters5 Wouters6; van Hannen7 

Gestel S. Mich.5; begraven 8-1-1705
4 

x 

(1502) 

Aelte Nelissen5 Lamberts6 

kinderen: 

1. Eymert5 7, * 31-10-16755; ex gestel7; in 1711 - 1719 staat er Dungen bij 

    x Elisabet Jans Sauvegarde7 

    kinderen in 1711-1723: o.a. 

    1. Catharina7, * 6-8-17217 

xx zijn tweede huwelijk; 19-4-1697/5-5-1697 SMG 

Neeltje1 Jansen2 van Soetendaal3 8 

kinderen: 

1. Allegonda1, * 11-9-16971 

2. Jenneke8; * 25-8-16998 

    x Rut Cooijmans, zie blad 2919 

3. Haarske 

    x Peter Hermans den Haas, zie blad 1095 

4. Cornelis2, * 16-9-17012 

5. Adriaan3, * 17-7-17043; zie blad 2967 

    x Anna-maria van der Sloot 

 

 
1. doopboek DD; gevaders Wouter van Weert (862a) en Lijske Janssen van Soetendael susceperunt per Jacob Bockermans en 

Mariam van Esch 

2. doopboek DD; gevaders Peter Janssen en Helena Janssen susc. per Teuniske Laurenssen  en Teunisken van Weert (862a) 

3. doopboek DD; gevaders Adriaan Jansen van Soetendael en Marie Peters van Hannen 

4. begraafboek Den Dungen 1664-1720 in DTB 11 

5. doopboek DD; gevaders Ariaen Peters en Willemken Nelissen suscepit per Eyken Geulincx 

6. R 1643, fo 256, 21-4-1668 [ze zijn erfgenaam van Marike Jan Peters, vrouw van Willem Jan Lambert Decker (1502?); ze 

dragen land in de kraeckensteijnse hoeck SMG op aan Wouter Dielissen] 

7. doopboek Den Dungen; susc. Michael Benjole en Geertrui Sauvegarde; andere getuigen bij de doop van de kinderen van 

Eijmbert Klaassen en Elisabet Jans in SMG zijn: Peter van Hannen, Adriana Aart Willems, Cornelis Klaas van Hannen (dit 

blad), Henrina van Hannen (dit blad), Matheus Kommers, Barbara Savogard, Henrik van de Ven, Joanna Claas van Hannen 
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(dit blad), Peter Hermans (dit blad), Cornelia Claas van Hannen (dit blad), Adriaan Klaas van Hannen (dit blad), Joanna van 

Esch. 

8. doopboek St. Michielsgestel; susc. Willem Jans van Soetendaal en Maria Lucas van Esch (1160? .....) 

 

 

 

Parenteel van Gerardus de COIJMAN 
 

 

A Gerardus (Geert) de Coijman, gedoopt op 4-9-1726 te DD (getuigen: Cornelis Claesen van Hannen en 

Maria Henricus Thijsen), overleden op 18-11-1800 te DD op 74-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1800 

te DD. 

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 14-11-1762 te DD, echtgenote is Petronilla van Osch, 32 jaar oud, ge-

doopt op 8-6-1730 te DD, overleden op 10-2-1808 te DD op 77-jarige leeftijd. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Koijmans, gedoopt op 30-12-1763 te DD (getuigen: Nicolaus Rut Koijmans en Anna 

Maria Antonius van der Donck), overleden op 30-12-1763 te DD. 

2. Franciscus Koijmans (zie B). 

3. Johannes Koijmans (zie C). 

4. Anna Koijmans, gedoopt op 24-11-1769 te DD (getuigen: Petrus Henricus van den Heuvel en 

Johanna Franciscus van Osch.), overleden op 26-12-1848 om 1.00 uur te DD op 79-jarige leef-

tijd. Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 15-1-1809 te DD  met Martinus Schuurmans, 37 jaar oud, 

schoenmaker, geboren op 25-1-1771 te SMG, gedoopt  op 25-1-1771 te SMG.  

 

B Franciscus Koijmans, vorster 31-10-1796 tot 31-8-1816, 1
e
 veldwachter van Den Dungen, gedoopt op 

11-11-1765 te DD (getuigen: Hubertus Franciscus van den Broeck en Maria Rut Koijmans), overleden 

op 31-8-1816 om 19.00 uur te DD op 50-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 5-1-1786 te DD met Lamberdina Strik, overleden op 9-6-1787. Ge-

huwd (2) op 23-jarige leeftijd op 23-11-1788 te DD met Johanna Hurkmans. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Antony Cooijmans, deurwaarder en vorster 1817-1852, 2
e
 veldwachter van Den Dungen, ge-

doopt op 9-6-1787 te DD (getuigen: Gerardus Henricus Strick en Petronilla Franciscus van 

Osch), overleden op 22-5-1854 om 13.00 uur te DD op 66-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige 

leeftijd op 10-10-1813 te SMG met Johanna van den Akker, 32 jaar oud, arbeidster, geboren op 

15-2-1781 te DD. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Wilhelmus Koijmans, gedoopt op 22-1-1790 te DD (getuigen: Gerardus Koijmans en Anna 

Maria Hurckmans). 

3. Lamberdina Koijmans, gedoopt op 22-1-1790 te DD (getuigen: Henricus Matheus van Roij en 

Maria Gerardus Koijmans). 

4. Willem Koijmans, slagter en veldwachter, gedoopt op 8-9-1791 te DD (getuigen: Henricus Ma-

theus van Roij en Anna Maria Wilhelmus Hurckmans), overleden op 27-5-1867 te SMG op 

75-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 5-8-1831 te SMG (getuigen: Reinier Peter secretaris 31 j, 

Frederik Dazent 62 jaar, Pieter van Pinxten tuinman 67 jaar en Hendrik van de Sande, dagloner 

oud 43 jaar). Echtgenote is Geertruida van den Enden, 37 jaar oud, geboren op 27-3-1794 te 

Hilvarenbeek, overleden op 24-5-1832 te SMG op 38-jarige leeftijd. 

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-5-1833 te SMG met Francina Swinkels, 42 jaar oud, 

geboren op 19-12-1790 te St.-Oedenrode. 

 

 

5. Lamberdina Cooijmans, gedoopt op 25-3-1794 te DD (getuigen: Gerardus Koijmans en Johan-

na Henricus van Roij), overleden op 30-4-1890 om 14.00 uur te DD op 96-jarige leeftijd. Ge-

huwd op 24-jarige leeftijd op 1-11-1818 te SMG. Echtgenoot is Antonius van Heesch, 22 jaar 

oud, geboren op 30-12-1795 te SMG. 

6. Joannes Koijmans, gedoopt op 13-09-1795 te DD (getuigen: Johannes Gerardus Koijmans en 

Elizabetha Wilhelmus Hurckmans), overleden op 4-9-1796 te DD, 357 dagen oud, begraven op 

4-9-1796 te DD. 

7. Joannes Koijmans, gedoopt op 27-6-1797 te DD (getuigen: Wilhelmus Eigidius Snelders en 

Elizabetha Wilhelmina Hurckmans). 
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8. Franciscus Koijmans, gedoopt op 24-1-1800 te DD (getuigen: Johannes van Erp en Maria Ge-

rardus Koijmans), overleden op 21-3-1808 te DD op 8-jarige leeftijd. 

9. Gerardus Koijmans, slachter, gedoopt op 20-9-1801 te DD (getuigen: Albertus van der Camme 

en Petronilla Franciscus van Osch).  

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-4-1826 te SMG met Everdina van den Branden, 29 jaar 

oud, geboren op 20-02-1797 te Ouddorp. 

10. Leonardus Koijmans, gedoopt op 9-7-1803 te DD (getuigen: Henricus Venroij en Aldegundis 

Smits). 

11. Albertus Cooijmans, vleeschhouwer, gedoopt op 21-7-1804 te DD (getuigen: Wilhelmus Mar-

cus Abrahams en Johanna Henricus van der Camme), overleden op 27-2-1865 om 17.00 uur te 

DD op 60-jarige leeftijd. Begraven te DD. 

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-1-1828 te DD (getuigen: Johannis van Geffen, Willem 

Abrams, Antoon Sleutjes, bouwman, en Francis Eijkemans)  met Henrica van den Bogaard, 20 

jaar oud, bouwerse, geboren op 20-3-1807 te DD, gedoopt op 20-3-1807 te DD, overleden op 

19-1-1867 om 20.00 uur te DD op 59-jarige leeftijd. 

De Cooijmansen in Den Dungen stammen van dit echtpaar af. Ze hadden 9 kinderen waarvan: 

• Frans, slager, naar Berlicum verhuisde; dit is de stamvader van de slagers in Berlicum, 

Dinther en Hintham. 

• Gerard, slager, trouwde met Petronella de Jong en naar St.-Michielsgestel verhuisde. 

• Adriaan, slager, trouwde met Antonet van der Steen, die als kinderen hadden: Marinus 

(melkrijder en landbouwer), Bert den boij (kolenhandelaar), Jos (wethouder), Toon (sla-

ger), en Adriaan die samen met Petronella Schouten de zonen Jos (slager) en Jan (dieren-

preparateur) had. 

12. Jacobus Koijmans, gedoopt op 28-11-1805 te DD (getuigen: Johannes Coijmans en Elizabetha 

Hurckmans). 

13. Johanna Koijmans, gedoopt op 20-11-1806 te DD (getuigen: Johannes Albertus van der Cam-

me en Johanna Wilhelmus Venroij). 

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 18-5-1825 te DD met Lambertus van den Berg, 23 jaar oud, 

gedoopt op 23-01-1802 te Dinther. 

 

 

C Johannes Koijmans, landbouwer, gedoopt op 6-12-1767 te DD (getuigen: Henricus Matheus van Roij en 

Maria Rut Koijmans), overleden op 21-11-1856 om 11.00 uur te DD op 88-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 1-2-1801 te DD met Maria van den Broeck. 

Uit dit huwelijk: 

1. Geertruida Koijmans, landbouwster, gedoopt op 13-12-1801 te DD, overleden op 9-1-1870 om 

22.00 uur te DD op 68-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 31-5-1840 te DD met Petrus Verhagen, 47 jaar oud, slager, 

schoenmaker en mandenmaker, gedoopt op 23-3-1793 te DD, overleden op 14-11-1874 op 

81-jarige leeftijd. 

2. Petronilla Koijmans, gedoopt op 25-1-1804 te DD, overleden op 22-6-1875 om 1.00 uur te DD 

op 71-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 7-5-1837 te DD, gehuwd voor de kerk op 7-5-1837 met Henri-

cus Vissers, 31 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 19-10-1805 te DD, overleden op 15-10-1875 

te DD op 69-jarige leeftijd. 

3. Joannes Koijmans, landbouwer, gedoopt op 28-11-1805 te DD (getuigen: Gerardus Cuijpers en 

Maria Koijmans), overleden op 11-8-1891 om 3.00 uur te DD op 85-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 7-2-1836 te DD (getuigen: Adrianus van der Donk, Johannis 

Merkelbach, Francis Eijkemans en Petrus Ondersteijn) met Ida van Alebeek, 27 jaar oud, huis-

vrouw / landbouwster, gedoopt  op 4-7-1808 te DD, overleden op 27-1-1882 op 73-jarige leef-

tijd. 

4. Anna Koijmans, gedoopt op 27-2-1808 te SMG, overleden op 30-12-1892 om 14.00 uur te DD 

op 84-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26-2-1843 te DD met Antonius Kerkhof, 37 jaar oud, gedoopt 

op 2-5-1805 te Veghel. 

5. Pierre  Cooijmans, geboren op 16-9-1811 om 02.00 uur te DD. Gedoopt  op 16-9-1811 te DD. 
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Parenteel van Nicolaas KOOIJMANS 
 

D Nicolaas Kooijmans, gedoopt  op 21-5-1728 te SMG (getuigen: Henricus van den Heuvel en Aldegonda 

van Bolwerk). Overleden te SMG op 39-jarige leeftijd, begraven op 23-6-1767 te SMG. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 8-11-1750 te SMG met Catharina van den Heuvel, geboren te SMG. 

Uit dit huwelijk: 

1. Digna Kooijmans, gedoopt op 3-3-1755 te SMG, overleden na 1791. 

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 4-5-1788 te SMG, (getuigen: Johannes Voermans en Petronil-

la Timmermans) met Joannes van den Berk. 

2. Johannes Kooijmans (zie E). 

3. Cornelia Kooijmans  (zie F). 

4. Maria Kooijmans (zie G). 

5. Johanna Kooijmans (zie H). 

 

E Johannes Kooijmans, gedoopt  op 15-4-1758 te DD (getuigen: Johannes Andreas van den Heuvel en 

Maria Rut Koijmans). 

Gehuwd (1) circa 1782 met Anna van Slits (van Lieshout). 

Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 19-7-1795 te SMG  met Joanna van Bars, geboren te Gemonde. 

Gehuwd  (3) op 63-jarige leeftijd op 30-9-1821 te SMG met Catharina Cuunen, 45 jaar oud, gedoopt  op 

23-6-1776 te Oirschot. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Catharina Kooijmans, gedoopt op 6-3-1783 te SMG. 

2. Jacobus Kooijmans, gedoopt op 15-10-1784 te SMG (getuigen: Henricus Brouwers en Geer-

dien Koijmans). 

3. Nicolaas Kooijmans, gedoopt op 6-9-1786 te DD (getuigen: Gerardus Koijmans en Joanna Ja-

cobus de Vosch). 

4. Maria Kooijmans, gedoopt op 24-10-1787 te SMG, begraven op 16-2-1788 te DD, 115 dagen 

oud. 

5. Maria Kooijmans, begraven op 28-3-1789 te DD. 

6. Johanna Kooijmans, gedoopt op 17-7-1790 te SMG. 

Uit het tweede huwelijk: 

7. Petronilla Kooijmans, geboren en gedoopt op 25-1-1804 te SMG. 

 

F Cornelia Kooijmans, bouwster, gedoopt op 17-11-1760 te SMG, overleden op 20-12-1830 om 10.00 uur 

te DD op 70-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-2-1791 te SMG  met Hendrik Broeren. 

Uit dit huwelijk: 

1. Johannes Broeren, gedoopt op 14-12-1791 (getuigen: Theodorus Henricus Broeren en Geer-

dien Nicolaas Koijmans). 

2. Theodorus Broeren, geboren op 7-10-1794 te SMG. 

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 13-11-1831 te DD met Gertruda Hoezen, 40 jaar oud, gedoopt 

op 9-5-1791 te Vught. 

 

G Maria Kooijmans, gedoopt op 21-1-1764 te SMG, overleden op 17-8-1827 om 09.00 uur te DD op 63-

jarige leeftijd. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-12-1792 te DD met Antonius van der Steen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria van der Steen, gedoopt op 9-10-1796 te SMG.  

2. Gerardus van der Steen, gedoopt op 8-10-1798 te DD (getuigen: Joannes van den Berk en Ma-

ria Martinus van der Steen). 

3. Martinus (Marten) van der Steen, bouwman, gedoopt  op 3-9-1801 te DD. Gehuwd op 33-

jarige leeftijd op 9-11-1834 te DD met Helena van de Langenberg, 43 jaar oud, bouwerse, te 

Boxtel, gedoopt  op 5-9-1791 te Boxtel. 

4. Catharina van der Steen, bouwerse, gedoopt  op 11-5-1804 te DD. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 3-6-1832 te DD met Johannes van de Velden, 31 jaar oud, we-

ver, gedoopt  op 28-7-1800 te Breugel. 

5. Henricus van der Steen, gedoopt op 16-6-1807 te DD (getuigen: Nicolaas Brouwers en Corne-

lia Coijmans). 

 

H Johanna Kooijmans, gedoopt op 21-1-1764 te SMG. 
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Gehuwd met Hendrik Brouwers, geboren te Rosmalen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Nicolaas Brouwers, gedoopt op 16-3-1784 te Rosmalen, overleden op 19-8-1848 te Berlicum 

op 64-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 26-4-1812 te Berlicum met Adriana de Smit, 25 jaar oud, 

gedoopt op 10-2-1787 te Berlicum, overleden op 21-5-1815 te Berlicum op 28-jarige leeftijd. 

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 19-4-1817 te Berlicum met Petronella Rijkers, 23 jaar oud, 

gedoopt op 15-3-1794 te Gemonde, overleden op 11-04-1853 te Berlicum op 59-jarige leeftijd. 

 

 

 

Bespreking van  
 Het Griensvenneke 32 (2007) nr 2, juni 2007. 
 

Onlangs verscheen onder een nieuwe redaktie de 115e aflevering van Het Griensvenneke. De buiten-

kant ziet er heel aardig uit, maar bij het doorlichten van de inhoud vallen nogal wat ongerechtigheden 

op. 

 

Als de schrijvers van het artikel over Pijnappels op blz 6 voor zichzelf hun onderzoek beperken tot de 

naamdragers Pijnappels, en op blz 10 (Schakenraad) en 11 (Van de Westelaken) zich daar niet aan 

houden, zou een beetje redaktie dat gestroomlijnd hebben. Eveneens heeft de redaktie laten passeren 

dat op blz 7 (rechter kolom, 10e regel) wordt gesteld dat “de huidige familie ... zijn oorsprong vindt in 

Bartel”, terwijl op blz 10 (rechter kolom, 7
e
 regel van onder) wordt opgemerkt dat het niet zo is. 

 

De redaktie zou er ook attent op moeten zijn geweest dat de schrijvers zich vergissen op blz 6 (rechter 

kolom bovenaan), als ze zeggen dat “de mannelijke nakomelingen van iemand die van buitenaf in Den 

Dungen is komen wonen, er voor gezorgd hebben dat de familienaam anno 2007 er nog steeds voor-

komt”. Het misstaat in een blad als Het Griensvenneke dat hier door de redaktie niet korrigerend werd 

ingegrepen. 

 

Een beetje redaktie zou zeker ook niet de misser over het leprozenhuis (blz 6, rechter kolom) hebben 

laten passeren en zou de (aankomende) auteurs behoed hebben voor zo’n flater. 

 

De passage over de naamgeving van Bartel (blz 7, rechter kolom) is verward. Hoogstwaarschijnlijk 

was Jan Gerard Gijsberts de zoon van Gerard en de kleinzoon van Gijsbert. Zoon Bartel zou dus zeker 

niet Bartel Gijsberts maar Bartel Jansen dienen te worden genoemd. Een redaktionele korrektie ter 

verduidelijking zou op zijn plaats geweest zijn.  

Dit geldt ook voor de eerste alinea van blz 8. 

 

De redaktie dient een kennelijke beginnersfout en onjuiste lezing als abentestato (blz 9, rechterkolom, 

5e regel van onder) te korrigeren. 

 

De redaktie had de auteurs (blz 11, voetnoot 4) om een volledige verwijzing moeten vragen. 

 

De redaktie dient erop toe te zien dat een auteur korrekt omgaat met het auteursrecht van de aangele-

verde illustratie bij een artikel. Bij de foto van blz 12 is dat in ieder geval foute boel. 

 

De redaktie dient een aangeleverd artikel zorgvuldig te lezen en kennelijke fouten te korrigeren. Heb-

ben ze de naam Adriaan op blz 14 (linker kolom, 13e regel) bekeken? En hebben ze gezien dat op blz 

26 (rechter kolom, bovenste cursieve tekst) de auteur een leesfout maakte bij ...zijner ouders der aan-

gever onbekend ? 

 

Als een auteur op blz 13 schrijft over een boedelscheiding (rechter kolom) en de porties in de nalaten-

schap beschrijft, dient de redaktie op te merken dat de lezers toch wel op het verkeerde been worden 
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gezet, als op blz 14 (onderaan) de erfgenamen juist een deel van de erfenis in gezamenlijk eigendom 

schijnen te houden. Stroomlijning van de tekst was nodig geweest. 

 

De auteur van blz 12 en 15 maakt niet duidelijk wat de status is van de lijst van belastingbetalers van 

1844; met welk doel werd hij gemaakt? Hoe valt een vergelijking met een vorige of latere lijst van 

belastingbetalers uit? 

De redaktie had om verduidelijking dienen te vragen. 

 

Een beetje redaktie had de auteur van blz 21 en 22 erop dienen te wijzen dat de geschiedenis van 

Maaskantje 57 gepubliceerd is en een duidelijk antwoord geeft op zijn vraag of het huis gesticht is in 

het jaar van de ankers of niet; hij had dan helderder zijn konklusies kunnen beschrijven. En hij had het 

huis dan ook geen boerderij meer willen noemen (blz 23, linker kolom bovenaan) of “boerderij” (blz 

21, eerste zin). 

 

In het artikel van blz 24 komen een paar keer stukken tekst dubbel voor, weliswaar in het ene geval uit 

verschillende bron. Stroomlijning door de redaktie was hier nodig geweest. 

 

De redaktie dient zichzelf beperkingen op te leggen bij het publiceren van “niet bewezen” zaken (blz 

7, onderschrift foto); het tijdschrift zou er wel eens erg dik van kunnen worden. 

 

De schrijvers van de artikelen hebben hun best gedaan en een interessante aflvering volgeschreven. 

Maar de redaktie is in verregaande mate slordig en onachtzaam geweest. Erg bont maken ze het op blz 

9, waar binnen een halve kolom drie verschillende sterfdata van Bartel worden opgegeven: 3, 23 en 24 

november.  

 

Let ook op de spelfouten, taalfouten en opmaakfouten. 

 

Spel- en schrijffouten: 

blz 2, linker kolom, 2
e
 regel van onder, komma weg 

blz 2, rechter kolom, 15e regel, komma weg 

blz 3, linker kolom, 3
e
 regel van onder, Bartholomeussen 

blz 3, rechter kolom, 10
e
 regel, te weg 

blz 3, rechter kolom, 10e regel van onder, te weg 

blz 7, rechter kolom, 7
e
 regel van onder, de overlijdensakte 

blz 8, linker kolom, 10
e
 regel, Cerdina? (leesfout?) 

blz 8, onderschrift foto, het (?) 

blz 8, onderschrift foto, Hendrikus. 

blz 9, rechter kolom, 5
e
 regel, de eigendom 

blz 9, rechter kolom, 2e regel onder de figuur, het Dungense 

blz 11, onderschrift foto, Bartel zonder h 

blz 11, noot 1), Familiaire 

blz 12, rechter kolom, 4e regel, toenmalige 

blz 14, linker kolom, midden, Dergelijke transacties werden 

blz 19, rechterkolom, 3
e
 regel, van den Oetelaar 

blz 19, 1e bron, geboorten 

blz 20, persoon 30, Meerendonk 

blz 21, linker kolom, 4
e
 en 5

e
 regel, woordafbreking 

blz 23, linker kolom, 2e regel, board 

blz 24, rechter kolom, 19e regel van onder, vierde 

blz 27, eerste woord, trema 

blz 28, linker kolom, 8e regel van onder, statische 

blz 28, linker kolom, 3e regel van onder, datagegevens 

blz 29, linker kolom, jaarlijkse produktie van hooi 1.916.000 

blz 29, rechter kolom, 12e regel, het Grinsel 

blz 32, linker kolom, 3e regel, opgaand 
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Opmaakfouten: 

blz 4, rechter kolom, 3e regel wit 

blz 10, rechter kolom, onderaan, regel wit 

blz 11, linker kolom, onderaan, uitlijning 

blz 11, noot 2), afbrekingsstreepje (2x) 

blz 16, rechter kolom onderaan, uitlijning (2x) 

blz 17, rechter kolom, regel onder de figuur 

blz 20, persoon 30 en 31, tekst te hoog geplaatst 

blz 27, noot 3), afbrekingsstreepje 

 

Rare zinnen en stijlfouten: 

blz 3, rechter kolom, 12
e
 regel, Het lukt hem .... 

blz 5, linker kolom, 13e regel van onder, ... vroeg of laat een infectie.... 

blz 5, rechter kolom, noot 1), .... van al die door mij ... 

blz 7, onderschrift foto, familiewapen van de familie ... 

blz 7, linker kolom, 3e regel, Verondersteld ... mogelijk ... 

blz 7, rechter kolom, 9e regel van onder, ....tegenstrijdigheid ... 

blz 8, rechter kolom, laatste 2 regels, onduidelijke wel? 

blz 13, rechter kolom, iets onder het midden, ... verkozen er voor ... 

blz 15, rechter kolom, 8e regel, In ..... 

blz 16, rechter kolom, 10
e
 regel, aan belastingen 

blz 24, linker kolom, 8
e
 regel van onder, De zoektocht ... een raadsel. 

blz 24, rechter kolom, midden, Voornoemde .... vast te leggen. 

blz 26, linker kolom, einde eerste §, ... afwijkt met dat ... 

blz 27, kader, 4e regel, aandacht voor 

blz 27, kader, 4e regel, aandacht  ... in contrast met ... gebeurtenis 

blz 27, kader, 12
e
 regel, zelden 

blz 27, kader, 19
e
 regel, de media 

blz 27, kader, 7e regel van onder, ... blijven vele vondelingenzaken onopgelost. 

 

Het is duidelijk dat deze redaktie niet voldoende toegerust is voor zijn taak. Maar misschien verdient 

een vereniging die het toelaat dat de vorige redaktie werd gebrutaliseerd wel zo’n gezelschap redak-

teuren. 
 


