ons een beeld van Heusdenhout uit die
tijd te kunnen vormen gebruiken we
foto’s en herinneringen van voormalige
bewoners als bronnen.
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Familie van den Boer,
een agrarische familie uit Heusdenhout
Jaren geleden was er op de televisie
een reportage uit een ver land. Een
land met hoge bergen. In een bergpas
tussen twee bergkammen was veel
eerder al een hoge stuwdam gebouwd.
Daardoor was er achter die dam een
stuwmeer ontstaan. Het diende als
watervoorraad voor een grote stad.
De uitzending ging over het bijzondere
feit dat vanwege langdurige droogte
het waterniveau in het stuwmeer heel
laag stond.
De bewoners van het dorpje dat voordien in het dal lag, hadden voor de
aanleg van het stuwmeer hun huizen
en grond moeten verlaten.
De gebouwen van het dorpje werden
niet gesloopt. Ze waren, toen het water
steeg, gewoon in het stuwmeer opgegaan. Vanwege de lage waterstand
werden het kerkje, de huizen en
schuren (uiteraard in vervallen
toestand) weer even zichtbaar.
SCHETS

Het dorp Heusdenhout overkwam in
1942 en in 1961 iets vergelijkbaars.
Voor het dorpje in de bergen kwam
door de beslissing van hogerhand het
water van het stuwmeer.
Voor Heusdenhout kwam de stad.
Het rustieke kapeldorpje verdween
stapsgewijs onder een stadswijk.
Op het bidprentje van een overleden
inwoner van Heusdenhout lezen we
dan ook als een aanduiding van tijd:
Toen ‘de stad was gekomen’……..

Op het vroegere adres Heusdenhoutseweg 22 stond de boerderij van de
familie van den Boer. De boerderij
stond -gezien vanuit het Ginneken- aan
de rechterkant van de weg. Dat is
tegenover de huidige adressen
Heusdenhoutseweg 83-87, zie schets.
De nu verdwenen boerderij van de
familie van den Boer werd gebouwd in
de zeventiende eeuw. De voorgevel van
de boerderij was gericht op het zuiden,
zie foto. Zij die wel eens via het
Moleneind naar Teteringen gaan, zien
aan die weg nog een nagenoeg gelijke
boerderij staan ook uit die periode.

Er is echter wel een verschil met het
dorpje uit de bergen. Daar mochten alle
gebouwen blijven staan.
In Heusdenhout werden ‘toen de stad
kwam’ nogal wat huizen en nagenoeg
alle boerderijen en schuren direct na
onteigening gesloopt. Boeren en tuinders moesten stoppen of vertrekken
als ze verder wilden boeren. Een aantal
bewoners kon er blijven wonen. Om

Richting Teteringen

Huidig Enexis schakelstation (voorheen
Essent en daarvoor PNEM)
2e dam

Boerderij van
Familie van den Boer,
toen huisnummer 22
1e dam

83

dikke eikenboom
(intussen vervangen)
zie fotoʼs,
tegenover huidig
huisnummer 83

Huidige Weilustschool
vroeger lag ongeveer
hier de Kapelakker

Boerderij
van
Familie
Jan Oomen,
toen huisnummer 20

Sloot
Eikenbomen
Heusdenhoutseweg
12

afstand
tussen
boerderijen
ongeveer
100 m.

Richting Ginneken

Mw. Dien van den Wijngaart-van den Boer bij
de eik naast de oprit naar de voormalige
boerderij. De eik werd in 2012 geveld en vervangen door een jong exemplaar.
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De vroegere boerderij
van de familie van den
Boer toen op het adres
Heusdenhoutseweg 22

Mevrouw Dien van den Wijngaart-van den
Boer, in 1917 op die boerderij in Heusdenhout geboren, vertelt ons van vroeger.
Haar opa Toon van den Boer, geboren in
1836, kocht in 1907 de boerderij van de
gebroeders Kerremans.
De gebroeders gingen -na de verkoop van hun boerderij- aan de
Tilburgseweg wonen. Ter hoogte
van de toegang naar de toenmalige
afvalstortplaats van de HERO.
In de volksmond werd deze stortplaats ʻDen Vuilen Heroʼ genoemd.
Deze ligt nu onder het bedrijventerrein Moleneind-Oost.
Opa Toon van den Boer, overleden
in 1915, werkte als vrachtrijder bij
de boerderij en brouwerij van de
familie Oomen. Deze boerderij
annex brouwerij lag aan de toenmalige Heusdenhoutsestraat, diagonaal
tegenover de St. Annakapel. Nu heet dat
deel ook Kapelstraat. De boerderij/
brouwerij was toegankelijk vanaf de
Heusdenhoutseweg. Ook nu nog is te zien
waar de toegang eerder was. Tegenover
de locatie van de vroegere St. Annaschool, waar nu het nieuwe medische
centrum in aanbouw is, zijn op twee
eikenbomen nog witte ringen te zien.
Tussen die twee bomen lag de toegang
naar de boerderij annex brouwerij. In de
brouwerij werd het -toen in de regio alom
bekende- Heusdenhouts Witbier gebrouwen.
De vader van Dien, Drik van den Boer,
geboren in 1876 in Heusdenhout, ging op
de boerderij aan de slag. Drik (Hendrikus,
Jacobus) van den Boer trouwde met Maria
van Opstal, die in 1879 in Princenhage
geboren was. In 1909 werd Toon, hun
eerste kind, geboren. Later mochten Drik
en Maria van den Boer-van Opstal nog
drie kinderen verwelkomen, in volgorde
van geboorte Jan, Jos en Dien.
Laatstgenoemde is de bron van dit verhaal.
Bij de boerderij behoorden ongeveer
5 hectaren akker- en weiland, die zeer
verspreid gelegen waren in Heusdenhout.

Het was in die tijd
heel moeilijk om in
Heusdenhout aan
land- of tuinbouwgrond te komen.
Daarnaast werd er
nog ongeveer een
hectare akkerland
gehuurd. Dat was
een stuk akkerland
dat vroeger door een gelovige bewoner
aan de St. Annakapel was geschonken.
Het stuk land werd in de volksmond de
Kapelakker genoemd en lag aan de
overzijde van de Heusdenhoutseweg

Familie van den Boer-van Opstal bij gelegenheid van de zilveren bruiloft in 1932,
met v.l.n.r.: vader Drik, Toon, Dien, Jos,
moeder Maria en Jan.

tegenover de boerderij van de familie Jan
Oomen, zie schets.
Jaarlijks werd de pacht van de Kapelakker
voldaan aan de kapelmeester van de
St. Annakapel. In die tijd was dat Janus
Oomen, die boerde op de Boomgaardhoeve gelegen aan de Heusdenhoutsestraat.
Zoals de meeste boeren op de zandgronden van Noord-Brabant en dus ook in
Heusdenhout had de familie van den Boer
een gemengd
bedrijf. Naast het
houden van melkvee, kippen, varkens
en biggen werden er

gewassen geteeld als aardappelen,
groenten, spruiten, winterpeen, prei en
frambozen. Verder graan (haver en
rogge), mangelpeeën en groenvoer/
knollen voor de koeien. Volgens Dien
kregen de varkens in die tijd nog ʻechtʼ
eten: taptemelk (afgeroomde melk) en
gekookte aardappelen.
Over de spruiten zei ze eens: ʻDie kunnen
wat mij betreft niet duur genoeg zijnʼ. ʻWat
heb ik een kou geleden in de winter bij het
spruiten plukken!ʼ
Als oudste zoon volgde Toon na de oorlog
zijn vader Drik als boer op. De moeder
van Toon en Dien, Maria van Opstal, was
in 1939 gestorven. Toon was bij de overname van de boerderij nog niet getrouwd.
Zus Dien bleef op de boerderij wonen en
werken, en is er later ook ingetrouwd.
In 1947 trouwde Toon met Cornelia,
Maria Schoenmakers. In de loop
der jaren mochten zij samen op
de boerderij dertien kinderen ontvangen. Cornelia Schoenmakers
was afkomstig van Teteringen.
Ze werd er in 1922 geboren. Ze is
enkele jaren in dienst geweest bij
de buren van de familie van den
Boer. De vader van Toon en Dien,
Drik, hielp voor zover mogelijk ook
nog mee op de boerderij. Hij stierf
in 1961.
Dien trouwde in 1944 met Antoon
van den Wijngaart, afkomstig van
de Teteringsedijk. Het gezin woonde in de
mooie kamer van de boerderij. De kamer
waarin de kinderen van den Boer vroeger
nauwelijks mochten komen. Alle drie de
kinderen van Dien en haar man werden in
de boerderij geboren. In die kamer waren
twee bedsteden. In de ene sliepen de
ouders, in de andere de twee oudste
kinderen. Het jongste kind lag in een kast.
Toilet en keuken van de boerderij werden
samen gebruikt met het gezin van haar
broer Toon. In 1950 is Dien naar de
Moleneindstraat verhuisd, waar ze nu nog
woont.
In 1961 kwam ook het oostelijke deel van
Heusdenhout door annexatie bij Breda. In

Aardbeien plukken
op de Kapelakker
ongeveer 1929,
met staand v.l.n.r.:
Dien, moeder Maria,
neef Jan van den
Berg en geknield
Jans Mathijssen uit
Ulvenhout, Toon en
Jos van den Boer
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1967 werd de boerderij van Toon van den
Boer onteigend. Toon was toen 58 jaar.
Zonder respect voor leeftijd en de
historische waarde ervan werd de
boerderij gesloopt. Toon en Cornelia
gingen met hun gezin aan de Oosterhoutseweg wonen. Toon van den Boer
ging werken bij de toenmalige Sociale
Academie, gevestigd in het gebouw van
het vroegere klein seminarie IJpelaar.
Toen hij 68 jaar werd ging hij er met
pensioen. Zijn ontspanning vond hij op
zijn akker aan de Lageweg, langs de
spoorlijn. Toon stierf op 93-jarige leeftijd in
2002. Zijn vrouw Cornelia Schoenmakers
was eerder al, in 1996, overleden.
De oorlogsjaren heeft Dien op de
boerderij doorgebracht. Naast vele
andere herinneringen, waarop mogelijk in
de toekomst zal worden teruggekomen,
vertelt ze het verhaal van hun paard.
De Duitsers kwamen om ons paard.
We zouden het later terug krijgen werd er
gezegd.
Janus Dielemans van de Lovensdijk
(vroeger Leunschedijkstraat) zei:”Dien, je
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krijgt het paard niet meer terug”. “Toen
ben ik er op af gegaan”, vertelt Dien.
Bij de Helenahoeve van de familie Oomen
in de Kapelstraat stond ons paard al
ingespannen. Het paard stond in een span
van vier paarden, die elkaar niet kenden.
Daardoor waren ze erg onrustig.
Naast dat vierspan stonden er nog meer
paarden, die door de Duitsers in beslag
waren genomen.
Dien herkende de soldaat die hun paard
had opgehaald, liep er op af en zei tegen
die soldaat: ”We zouden ons paard toch
terug krijgen?” De soldaat vroeg haar
smalend om boter en spek. Uiteindelijk
zei de soldaat: “Als je het paard zelf uitzoekt, mag je het meenemen”. Dien
vertelt: “Dat heb ik gedaan tussen de
onrustige andere paarden door. Ik zou
het nu niet meer durven”.
Later hebben we ons paard toch nog in
moeten leveren. Het paardentuig had ik
toen verstopt in het bed van mijn vader,
onder de dekens. Toen ze naar het tuig
vroegen, vertelde ik dat we dat al eerder
hadden moeten inleveren. De Duitse

soldaten geloofden het. Het paard werd
meegenomen richting Oisterwijk. Janus
Verdaas uit de Heusdenhoutsestraat, hij
was de buurman van Janus Oomen de
kapelmeester, is de Duitsers gevolgd.
Janus Verdaas was zelf geen boer. Janus
bracht ons paard en het paard van Janus
Oomen uit de Heusdenhoutsestraat mee
terug. Voor 75 gulden heeft mijn vader het
paard van Janus Verdaas terug gekocht.
Daarna hebben we het paard bij Harry
van Aert aan de Hoogeindsestraat ondergebracht. Die boerderij lag wat achteraf
en daar was het paard wat veiliger dan bij
ons aan de Heusdenhoutseweg.
Voor reacties op dit artikel of op
andere zaken betreffende de historie
van Heusdenhout:
Neem contact op met
wijkraad@heusdenhout.nl
of bel 076 5810024.
We blijven erg belangstellend naar
fotomateriaal en verhalen van het
Heusdenhout van vroeger.
Werkgroep Heusdenhouts Historie
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