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De nieuwe weg van 1505 
 

et spoor volgend van enkele transporten van percelen land in den aalkamp in het Bosch broek 

kan men zien hoe enkele Bossche kloosters samenwerkten ten behoeve van de aanleg van 

eenen oopenen weghe (een openbare weg) die een kortere verbinding zou vormen naar enkele 

particuliere kampen. 

 

De eerste akte meldt dat Beatrijs weduwe van Jan Arnts van den Steen 3 morgen land in den 

alencamp, gelegen achter de baseldonk, verkocht aan zuster Paula Laureijns Paulus Jansen van het 

klooster after die tolbrugge in Den Bosch
1
, waarna dat klooster de kamp overdroeg aan Jan Klaassen 

die Wolf. 

Zo beschreef men destijds de ligging: de kamp was gelegen 

tussen Antoon Zeryssen (D73) en 

           Engbert van Griensvenne (D69) en de erven wijlen Jan Robben (D68), 

           de erven Jacob Geritszoen (D70) en het klooster Baseldonk (D92) en 

           den Nieuwendijk. 

Aangezien we hier onder de loop van de latere Zuid-Willemsvaart zitten, dient eerst een rekonstruktie 

gemaakt te worden van de situatie van voor de aanleg van dit kanaal. 

 

 
Bovenstaande tekening is gebaseerd op het eerste kadaster. De kamp van Beatrijs weduwe van Jan 

Arnts van den Steen is D71. Dit is ongeveer ter plaatse van de huidige betoncentrale en de 

melkfabriek. 

Rekonstruktie van de oude toestand zou er zo uit kunnen zien: 

 

 

H 
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Op 7 april 1505 vonden de volgende 2 transporten plaats
2
. 

De eerste was dat Jan de Wolf van zijn kamp (D71) 2½ mergen verkocht aan het klooster Baseldonk. 

Dit zou den aalkamp van het klooster blijven tot de konfiskatie in de 17
e
 eeuw en de verkoop aan een 

particulier in 1796
3
. 

De tweede hield in dat het klooster een stukje van die panne (D92) verkocht aan Jan de Wolf. 

 

Daaarna droeg Jan de Wolf de resterende ½ mergen van de aalkamp en het stukje van die panne op 

aan het klooster Baseldonk, de zusters van Orthen, en de fraters
4
.  

Deze drie Bossche kloosters kwamen daarna overeen er een openbare weg van te maken, aan te leggen 

tussen pinksteren van dit en van het volgend jaar. De weg was aan de kant van de Nieuwendijk 2½ 

roede breed en aan de kant van de Dungense straat 1½ r. De kosten van aanleg en van toekomstig 

onderhoud zouden ten laste komen voor 1/6 aan het klooster Baseldonk, en voor 5/6 aan de beide 

andere kloosters. 

 

In onderstaand fragment vindt men de enige latere vermelding van de nieuwe straat, te vinden in de 

belending van de scutkamp D73: den wersdijck. Zou daar niet dwersdijck gelezen moeten worden? 

 
R1360, fo 241, 9-5-1552.  

 

Na het graven van de kanaal bleek een deel van de nieuwe weg nog aanwezig en op de kadastrale 

minuut aangegeven als D72. 

 

 
 

De serie contracten wordt afgesloten met toestemming aan de eigenaren van 9 kampen om de weg te 

gebruiken, die op bovenstaande kaart met rood zijn aangegeven; de deelnemende camp van bucstel 

C73 ligt buiten het kader van de tekening. Ze zullen moigen wegen varen stouwen driven gaen 

weijnden ende keeren door ende over den voorschreven wech ende dien gebruijcken tot horen gerieve 

oirbare ende prouffijte sonder becroen van yemanden. 
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Merkwaardig is dat in de serie akten van 1505 niet gerept wordt over de vaartgraaf, terwijl de nieuwe 

weg deze toch gekruist moet hebben. Het toponiem vaartgraaf was minstens sinds 1434 in gebruik
5
, en 

men mag aannemen dat de vaartgraaf in 1505 dan ook bestond. 

 

Eigenaar van D72 was in 1832 Hendrik Cock; natuurlijk, hij bezat immers ook de ½ van de percelen 

van het voormalige klooster Baseldonk, naast de ½ van zijn zwager Hendrik van Osch. De weg is dus 

deel blijven uitmaken van het grondgebied van dat klooster tot aan de verkoop in 1787 aan Adriaan 

Cock uit Den Dungen, vader van Hendrik en Anna-Maria. 

 

Hoe kwam Adriaan Jan Adriaan Huiberts aan de achternaam 

Van Zeelant? 
 

arieke Willems Spierings, weduwe van Jan Adriaan Huiberts, droeg haar zoon Adriaan een 

kamp land in den brand (C95) op
6
 en een deel in het huis

7
 Brabantslandstraat 17 

(B288+289A); het eerste in 1683, het andere in 1689, en beide gekomen van Jan Adriaan 

Huiberts. Van hem was ook afkomstig een stuk hooiland in de lieskamp
8
 (C40). 

Het merkwaardige is nu dat Adriaan in de periode 1690 en later werd aangeduid als Van Zeeland
9
. 

Adriaan trouwde met Josina Henriks van Son en staat in het Dungense trouwboek in 1679 als Arien 

Jansen. Ook bij de doop van hun dochters Marike in 1682 en Agnes in 1684 en hun zoon Jan in 1680 

vermelden de aktes als vader Arien Jansen, zonder achternaam. Het zou kunnen dat de achternaam 

Van Zeeland pas rond 1690 in zwang is gekomen.  

Adriaan en Josina woonden in Den Dungen, althans toen ze in 1687 hun testament maakten
10

. Ook hun 

beider ouders woonden daar en geen enkele keer is er bij hen sprake van "Van Zeeland". 

 

Willem Geerts Spierings (965)   Adriaan Huibert Adriaans (431) 

x      x 

Engel Herbert Stevens van der Woert (1722) Arike Mathijs van der Merendonk (427) 

  |    | 

  Marike ---------- x-----------------Jan 

  (966)     |  (420) 

      | 

   Adriaan van Zeeland 

   x  

   Josina Hendriks van Son (263a) 
De getallen zijn van de bladen in Genealogie van Den Dungen. 

 

Jan Adriaan Huiberts stierf kort na de geboorte van zijn zoon Adriaan, rond 1653. Adriaan kwam 

waarschijnlijk te wonen bij zijn moeder en haar tweede man Willem Adriaan Huiberts de snijder 

(680a), die in 1656 waren getrouwd. Adriaan was in 1666 nog onmondig. 

Is "Van Zeeland" dan misschien afkomstig van stiefvader Willem Adriaan Huiberts of een van zijn 

ouders? 

 

 Huibert Adriaan Jacob Gerards (853a) Joost Jacob Henriks (?) 

 x     x 

 Margriet Jans (?)   Jenneke Willem Driessen (?) 

  |    | 

  |    | 

  Adriaan------------ x ---------------Barbara  

  (853)       |  (680) 

         | 

    Willem (680a) 

    xx 

    Marike Willem Geerts Spierings 

 

M 
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Ook daarvoor is geen bewijs voorhanden. Als een van Willems ouders of grootouders een Van 

Zeeland was, dan is dat nergens vermeld. Wel is het zo dat van Willems 4 grootouders er 3 zijn 

waarvan de herkomst niet gekend wordt (aangegeven met een ? in het bovenstaande schema).  

 

Een mogelijkheid zou nog zijn dat Adriaan in de kost is geweest in het huishouden van Arnt, Henrik of 

Jan van Zeeland (GDD1051), maar daar zijn evenmin bewijzen voor. 

 

De konklusie kan geen andere zijn dan dat we niet weten waar Adriaans achternaam Van Zeeland 

vandaan komt. 

 

Het archief van Boer Goossens 
 

Op de meelzolder van Boer Goossens werd een administratie gevonden waarvan delen in slechte staat 

waren. Na inventarisatie en ordening bleek er eigenlijk maar weinig verloren gegaan te zijn. 

 

 
Een van de ordners. 

 

Het archief omvat de uitgaven-kant van de boekhouding, en dus de inkoop, over de jaren 1935 tot 

1952, en wat andere stukken. Voor de inkomsten, schijnt het, had men een apart buukske. 

Tussen de rekeningen en kwitanties zitten er ook van Dungense bedrijven, instellingen en 

verenigingen. Omdat deze soms fraai zijn verzorgd en opgemaakt, beginnen we daarmee dit artikel. 

 

 
1. Rekeningen van Bèr van Amelsvoort en Willem van 

Lieshout
11

, 1948 en 1951. 
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2. Rekening van slager Cooijmans van den Boschpad, maar gebruikt voor een berekening, 1943. 

 

 

 
 

 

 
3. Rekeningen van kolenboer Johan Cooijmans van 

de Litsestraat uit 1947 en 1951. Die van 1947 was 

voor 5 maal staven ijs halen in Den Bosch ten 

behoeve van de bereiding van consumptie-ijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Rekening van Jan Cooijmans in de Paterstraat 

voor bespuiting van de pas aangelegde boomgaard 

van Piet den boer Goossens op het Grinsel, 1948. 

 

.
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5. Boter gekocht bij de melkfabriek op het Maaskantje, 1943. 

 

 
 

 
6. Rekeningen van Jo van den Dungen van het Grinsel, 1938 en 1947. 

 

 
7.  Rekening van kolenhandel Van Ewijk van de Beusingsedijk, 1935. 
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  8. Rekening uit 1943 en briefhoofd uit 1942 van de wed. 

Goossens tegenover de kerk. De rekening is gebruikt voor het noteren van ontvangsten en zaalhuur. 

 

 
 

 
9. Buurman en schilder Jan Goossens schreef zijn rekeningen helemaal zelf, 1936.



39 
 

 
10.  Leonard van de Graaf van Maaskantje 29, 

1947. 

 

 
11. Kolen kocht men ook bij Van Hamond 

tegenover de molen, 1935. 

 
12. Donateurs van de handboogschutterij Altijd Goed kregen keurig een kwitantie, 1945. 

 

 
13. Evenals van harmonie Wilhelmina, 1947. 
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14. De EDHV bleef daarin niet achter, 1947. 

 

 
15. Jacobs van het Grinsel leverde een bruidsboeket en corsages bij het trouwen van Huub Goossens, 1948. 

 

 
16. Lidmaatschap van de vereniging Koninginnedag kostte in 1947 1 gulden 10 cent. 

 

 17. De KVP afdeling Den Dungen was evenwel duurder,1949. 
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18. Tinus en Willem Lamers, aannemers, 1951. 

 

  
19. Smid van Langen van het Maaskantje had aan smid Van Thiels rekeningen een voorbeeld, 1946 en 1951.

 

 

 
20. Hèm van Lieshout

12
 en zwager Harrie van Uden van Hoogstraat 91, 1936.  
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21. Rekening van Van Lieshout, nu zonder compagnon, 1949. 

 

 
22. Rekening van de weduwe Christ van Lieshout, 1935. 

 
23. Van Meurs van Litsestraat 28, 1947 
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24. Van Meurs-Coenraad van Litsestraat 28, 1947. 

 

 
25. Contributie voor 1947. 

 

 
26. Minkels verzekeringen tegenover de molen, 1945. 
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27 Erelid van de postduivenvereniging, 1946. 

 

 
28. Rekening van dokter Prinsen op het Maaskantje, 1947. 

 

 
29. Donateur van de rijvereniging, 1948. 
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30. Donateur van de voetbalvereniging, 1947. 

 

 
31. Rekening van kleermaker Schakenraad, 1947. 

 

 
32. Rekening van Ties Schuurmans, 1947. Hij schilderde ook de coulissen voor het toneel in de harmoniezaal (nr 

50 van 1951) en de ijsco-kar (1938 nr 10).
13 
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33. Rekening van Toon den Essen boer Sleutjes, 1947. De bomen van de rassen Jonathan en Golden Delicious 

waren bestemd voor Piet Goossens' boomgaard op het Grinsel. 

 

 
34. Sjef van Thiel

12
, 1938. Hij was de vader van Bert (35) en Hein (36). 
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Goossens voornaam is Boer. 
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35. Bert van Thiel

14
 in de Litsestraat, 1938-1952. 

 

 
 

 
36. Hein van Thiel

12
 op het Maaskantje, 1947 en 1952. 

 

 
 37.  Lidmaatschap Thuisfront, 1947. 
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38. Molenaar Jan Toelen schreef zijn nota's zelf en heel gedetailleerd; hij vermeldde zelfs van welke boer de 

rogge afkomstig was (zie hierna). 

 

 
39. Donateur van de Toneelvereniging, 1947. 

 

 
40. Rekening van Wim van Uden van het Maaskantje, 1952. 

 

 
41. Aanslag van de waterschappen; de Binnenpolder, 1943. 
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Brand en Beusing, 1943. 

 

 
Het Woud, 1944. 

 

 
42. Brouwerij Woutje van de Westelaken, 1951. 

 
En 1952. 
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43. Lidmaatschap Kruiswerk, 1947. 

 

In de 2 rekeningen van Toelen voor bakkerij Goossens die bewaard bleven staan de volgende 

Dungense producenten van "inlandse" rogge (1936 nr 48, en 1938 nr 57): 

Jan Broeren 

H. (Driekske) van Alebeek BP (Boschpad) 5x 

L. (Nard) van den Oetelaar (Woud) 2x 

Joh. van den Oetelaar 

A. Verhagen 

J. Sleutjes BP (Boschpad) 

L. van Hedel 

H. van den Mugheuvel Woud 

H. Sleutjes Flaas. 

Bovendien werd er 5 x een bedrag in rekening gebracht voor zelfgebrachte rogge. De bedragen zijn 

laag, blijkbaar alleen voor het malen, 20 ct voor 100 kg. 

De bakkerij kocht er ook meerdere keren buitenlandse rogge, in 1936 voor ca 5 gld en in 1938 voor ca. 

6 gld per 100 kg
15

. 

Oostzee-roggebloem en tarwemeel werd elders gekocht. Het meest werd roggebrood gebakken. 

 

Ofschoon accountant Hermans uit Den Bosch van 1943 tot 1952 de administratie kontroleerde, zijn er 

alleen over de periode 1943 - 1948 rapporten van hem aangetroffen
16

. 

Daaruit blijkt dat de omzet van de bakkerij in de orde van 20 a 30 mille bedroeg, en die van het café in 

de orde van 10 mille, zonder duidelijke inzinking in de oorlogsjaren
17

. De reeks is echter te kort om er 

konklusies aan te verbinden. 

 

In de jaren 1950-1952 werden klad-overzichten gemaakt van het gebruik van de zaal
18

. Hierin vinden 

we allerlei bijeenkomsten, zoals trouwfeesten, vergaderingen en uitvoeringen, met hun datum. 

Genoemd worden: 

biljarten 

boerenbond 

boerenleenbank 

bridge club 

carnaval 

dansen 

fancy fair 

feest NN 

film 

gouden bruiloft NN 

groep Van Lieshout 

gymnastiek uitvoering 
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huldigen Kustermans 

Indra 

jaarvergadering harmonie 

Jeane d Arc 

jijudzie (sic) 

jonge boeren 

KAB 

kajotters 

KNA (toneel) 

middenstand 

muziek 

NCB 

OK 

operette 

percil 

politiefeest 

rijvereniging 

rode kruis 

sint Nicolaas 

smidje Verholen 

SOS (gymnastiek) 

sparavond 

sportdag 

steun wettig gezag 

tafeltennis 

thuisfront 

toneel 

trouwfeest NN 

tuinders 

vergadering bakkers 

VKAJ 

wandelsport 

werkliedenbond. 

Achter de gebeurtenissen staan bescheiden bedragen en onderaan soms noodhulp, of ½ L cognac, of 

Baaijens bediende en enkele keren betaald met een datum. Het lijkt erop dat het gaat over de betaling 

van bedieningspersoneel of hun fooien. 

 

 

Dungens dialekt en woordsamenstellingen 
 

n tijden van het verdwijnen van het Dungense dialekt van de 20
e
 eeuw kijken we deze keer naar 

het systeem dat vereist dat bij sommige samenstellingen een verkorting van de klinker in het eerste 

lid optreedt, een kenmerkende eigenschap die Meierijse verkorting wordt genoemd. Al eerder 

werd dit aangehaald, in verband met het toponiem Maaskantje
19

. Bij stoom en boot bij voorbeeld, met 

in beide woorden een lange oo zoals in boor, wordt de samenstelling stomboot, met een korte o (zoals 

in bom) in stoom  

Dit verschijnsel van verkorting treedt ook op bij sommige verkleinwoorden
20

 en bij sommige 

meervouden
21

. 

 

De klinkers die meedoen zijn 

ee  

beer en put - beer met lange ee, birput met korte i. 

leer en looier - lirlooier met korte i (ook in de enquete van meester Van de Laarschot
22

) 

steen en bakker - steen met lange ee, stinbekker met korte i. 

weer en wolf - weer met lange ee, wirwolf met korte i. 

I 
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zeep en sop - zeep met lange ee, zipsop met korte i. 

ie  

bij en dief - bie met lange ie, bidiefke (koolmees) met korte ie. 

oo  

brood en trommel - brood met lange oo, brottrommel met korte o. 

haar en band - hoor met lange oo, horbaand met korte o. 

koop en man - koopen met lange oo, kopman met korte o (als in bom). 

kwaad en heid - koot heeft een lange oo, kojjighèt heeft korte o. 

roos en krans - roos met lange oo, rozzekrans met korte o. 

sloot en kant - sloot met lange oo, slotkaant met korte o (als in tor). 

straat en kant - stroot heeft een lange oo, strotkaant een korte o (als in tor). 

waar en heid - woor met lange oo, worrent met korte o (als in tor). 

oo  

hooi en mijt - hooi met lange oo, hojmijt met korte o. 

school en jongen - school met lange oo, scholjongen met korte o (als in bom) 

oe  
boer en kiel - boer is met een lange oe, boerrekiel heeft een korte oe. 

voet en bal - voet heeft een lange klinker, voetbal een korte oe, zodat het woord weer overeenkomt met 

 de Nederlandse uitspraak. 

zuur en kool - zoer met lange oe, zoerkolle met korte oe. 

éj 

vrij en dag - vréj is met een lange klinker, vreddech met een korte. 

uu 
groen en heid -  gruun is met een lange uu, grunichhèt heeft een korte uu. 

muur en plaat - muur met lange uu, muurplaot met korte uu. 

vuur en plaat - vuur met lange uu, vuurplaot met korte uu. 

eu (als in zeur) 

deur en gebont - deur met lange eu, durgebont met korte u. 

voor en deur - veur met lange eu, vurdeur met korte u. 

eu (als in reuk) 

geut en (afvoer)gat - geut met lange eu, gutsgat met korte u. 

aa  

anbilt (aanbeeld) 

kant en likker - kaant met lange aa, kantelikker met korte a. 

kar en wip - karwip (krik) 

kar en zeel - kaar met lange aa, karzeel met korte a. 

ao 

haren (scherpen) en hamer - haoren met lange ao, horhamer met korte o. 

maan en dag - maon is met een lange klinker, moņdech is met een korte o (als in tor). 

muizen en kantje - maos heeft een lange ao, Moskèntje een korte o. Merk op dat maos een 

 meervoudige betekenis heeft maar naar de vorm op een enkelvoud lijkt. 

raderen en maker - raojer met lange ao, rojmaker met korte o. 

ui  

buik en pijn - buik met een lange klinker, bùkpèèn met een korte ù of ö. 

pruim en bessen - pruim met lange ui, prumbizzeme met korte u (ook bij Van de Laarschot) 

  

Maar zulk een verkorting moet niet in alle samenstellingen. Geen verkorting treedt op bij: 

ee 

kaas en koning - keeskunning (bijnaam) 

weegschaal 

leesplèngske (leesplankje) 

meetlat 

oo 

rookgerei 

loonslagter 
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oo 

notenboom 

oe 

goeiekoop 

uu 

zuuthout 

aa 

baandafnimmer 

ui 

tuirhamer 

pruimenboom 

kruijwagen (= kreuge) 

kruikezak 

buigmesien 

kuiperij 

éé 

ijzergaren 

snééjmesien 

strijkplank 

schrijfhout 

pijperekske 

Maar vijf en tien, vééf en tien, geeft wel vijftien met een korte ij. 

èi 

eik en hout 

èè 

èèrmoei. 

paard en voer; paard en bit. Pèèrdevoejer en pèèrdebit laten zien dat een pèrd eigenlijk een pèèrd is 

 (was) zoals het meervoud pèèrde ook laat zien.  

ei 

ei en geel 

dreijbeitel, dreijbank 

 

Ook een andere uitgang dan meervoud of verkleining kan tot verkorting van de klinker leiden: breed - 

britte (breedte). 

Wótter (water) en wirrelt
23

 (wereld) zijn nog twee andere voorbeelden. 

 

Opvallend is de verkorting van gaor in de èèpel zijn gor zat, terwijl 'gaar zat' (gaar genoeg) twee 

woorden zijn. Het onderscheid tussen 2 afzonderlijke woorden en een samenstelling van 2 leden is 

echter niet altijd zoek: Kwaad en hond - 'nen kooien hont met lange oo, kwaadheid kojjighet met korte 

o.  

 

 

 
                                                      
1
 R1274, fo 259, 2-4-1505. 

2
 R1274, fo 263. 

3
 Verpondingsboek Den Dungen 1704, fo 26. 

4
 R1274, fo 285v, 15-5-1505. 

5
 In een belending van de kamp C71. 

6
 R1652C, fo 31v, 31-12-1683. 

7
 R 1654, fo 270, 11-5-1689. Dit is trouwens de oudste vermelding van een huis ter plaatse, zodat kan worden 

aangenomen dat zij de bouwers waren. 
8
 R1641, fo 330v, 6-2-1666. 

9
 In 1691-1701: in de belendingen bij C40; en 1693-1701 in de belendingen bij Brabantslandstraat 17. 

10
 N 2853, blz 128, 6-5-1687 [testament van Adriaan en Josina]. 
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11

 Bèr van Amelsvoort en Willem Gijsb. van Lieshout (* 7-11-1897, † 11-2-1985) waren neven en kleinkinderen 

van Willem van Lieshout (* 11-9-1833, † 24-4-1926). Hun bedrijf (1-1-1945 tot 26-10-1966) was laatstelijk 

gevestigd Hoogstraat 90. Met dank aan Jan-Willem van Lieshout. 
12

 Willem Hendr. van Lieshout (* 4-10-1903, † 21-10-1989) werd Hèm genoemd. Met dank aan Jan-Willem van 

Lieshout. 
13

 In het volgende nummer schrijft neef M. Schuurmans een memorie aan Ties Schuurmans. 
14

 Met dank aan André Schoones voor genealogische informatie. 
15

 Toelen kende in zijn rekeningen de aantallen geen eenheden toe; aangenomen wordt dat het om kg gaat. 
16

 De inventarisnummers zijn 1943 nr 62a, 1944 nr 28a, 1945 nr 15, 1946 nr 33, 1947 nr 64, 1948 nr 91. 
17

   bakkerij  café 

 1943 23  7 

 1944 19  8 

 1945 28  7 

 1946  geen opgave 

 1947 39  15 

 1948 28  14 (in duizenden guldens). 

       De bakkerij werd in 1948 beëindigd en overgenomen door Piet Goossens (Grinsel). 
18

 1950 nr 118, 1951 nr 98, 1952 nr 104. 
19

 Dungense Historien 10 (2016), blz 25. 
20

 Dungense Historien 8 (2014), blz 23. 
21

 Dungense Historien 8 (2014), blz 65. 
22

 Dungense Historien 10 (2016), blz 22. 
23

 De wirrelt is mi gin raoze gemakt (De wereld is met geen razen gemaakt). 


