
Bertje Cooijmans (1876–1934) landbouwer, kassier én kunstenaar

Een aantal jaren geleden heeft Leo van Minderhout in Het Griensvenneke een artikel gepubliceerd over

beeldend kunstenaar Jan van de Thillart 1). Van de Thillart was geen geboren Dungenaar, maar hij woonde

en werkte er vanaf circa 1940 tot omstreeks 1950. Den Dungen heeft, voor zover bekend, geen beroepskun-

stenaars voortgebracht. In het overwegend agrarische Den Dungen was tot enkele decennia terug zelfs

amper plaats voor kunstuitingen. Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want afgezien van de oorlogsjaren

konden kunstenaars in het dorp de kost echt niet verdienen. Pas vele jaren na de Tweede Wereldoorlog nam

een groeiend aantal geboren en getogen Dungenaren het initiatief om zich in hun

vrije tijd een of andere kunstuiting eigen te maken. Een van de bekendste

Dungense kunstenaars is waarschijnlijk de in 2003 overleden Sjaantje Coppens-

Smits. Sjaantje heeft zich in haar leven, evenals haar man Eduard, toegelegd op

verschillende kunstuitingen. Onlangs kwamen de auteurs van dit artikel op het

spoor van Albertus (Bertje) Cooijmans 2). Sommige oudere Dungenaren zullen

zich hem wellicht nog als boer herinneren. Bertje stond echter vooral bekend als

kassier van de Dungense Boerenleenbank. Slechts weinigen zullen weten dat

Bertje Cooijmans zich gedurende zijn leven heeft ontpopt als een bedreven kun-

stenaar. Voldoende reden om aan deze Dungenaar eens aandacht te besteden.

Wie was Bertje Cooijmans ?

De naam Cooijmans in onze omgeving is verbonden met de vanouds bekende  slachtersfamilie met die

naam. Al meer dan twee eeuwen staan diverse leden van deze familie, wonende in Den Dungen, Berlicum,

Schijndel en Sint-Michielsgestel, als slachter of slager bekend. Ook Bertje was een telg uit deze slachtersfa-

milie. Bertje’s vader, Jan genaamd, werd in Den Dungen geboren op 18 januari 1833 uit het huwelijk van

slachter Albertus Cooijmans en zijn vrouw Hendrika van den Boogaart. Dezen woonden met hun kinderen

op de Boschpad (huidige Bosscheweg) ter plaatse waar momenteel slachterij annex keurslagerij Cooijmans

is gevestigd. Jan was landbouwer van beroep. Bertje’s moeder was Johanna Maria (Anna) de Hommel. Zij

werd in Den Dungen geboren op 2 mei 1839. Jan en Anna waren op 31 october 1862 in Den Dungen

getrouwd. Kort na hun huwelijk betrok het echtpaar in Den Dungen een boerderij aan de Woudseweg (het

huidige nr. 55). 

Woudseweg 55

anno 2008.

De boerderij was al sedert circa 1834 familiebezit. Na het overlijden van de ouders van Jan kwam de boer-

derij aan de Woudseweg bij verdeling van hun nalatenschap in 1868 in zijn bezit 3). Uit de nalatenschap

verkreeg zijn oudste broer Francis onder andere een huis, erf en tuin te Berlicum. Zijn broer Gerardus

kwam in het bezit van een huis, erf en tuin in de Beekkant te Sint-Michielsgestel en zijn jongste broer

Adrianus Carolus verkreeg een huis, erf en tuin te Schijndel. De overige drie nog levende kinderen kregen

elk een gelijkwaardig deel uit de nalatenschap in de vorm van landerijen en/of contanten. Opmerkelijk is

dat de ouderlijke woning aan de Bosscheweg niet tot het familiebezit behoorde. 

Albertus (Bertje) Cooijmans



Betreffende woning in de kom van het dorp werd door Adrianus Carolus Cooijmans tot het einde van 1895

gehuurd van de erven Cock-Godschalk. 

Uit het huwelijk van Jan en Anna werden twee zonen geboren : a) Johannes Albertus (Hannes) Cooijmans *

Den Dungen 28 juli 1866 en b) Albertus (Bertje) Cooijmans * Den Dungen 16 april 1876. Hannes trouwde

omstreeks 1920 in Den Dungen met Antonet (Net) Groenendaal. Hun huwelijk bleef kinderloos. Bertje zou

ongehuwd blijven. Vader Jan Cooijmans overleed in Den Dungen op 28 januari 1904 en zijn vrouw Anna

op 28 juli 1916. Na hun overlijden kwam de boerderij aan de Woudseweg in het bezit van beide zoons. 

In 1928 gaven Hannes en Bertje opdracht om naast de boerderij een burgerwoning (het huidige Woudseweg

53) te bouwen 4). De vrijgekomen boerderij werd, nadat de nieuwe woning was betrokken, aan de familie

Sleutjes-Van der Heijden verkocht. Op 13 april 1934 kwam Bertje Cooijmans ten gevolge van een ernstige

longaandoening te overlijden. 

Zijn broer Hannes en zijn vrouw

Net lieten in hetzelfde jaar op het

Maaskantje weer een nieuwe

woning bouwen (het huidige

Maaskantje 28). Na de verhui-

zing naar de nieuw gebouwde

woning aan het Maaskantje werd

het pand Woudseweg 53 ver-

huurd aan Theodorus (Dorus)

van de Westelaken. In de jaren

zestig van de vorige eeuw heeft

Van de Westelaken de bewuste

woning van Hannes Cooijmans

gekocht. 

Woudseweg 53 anno 2008

Mede-oprichter zuivelfabriek én kassier Boerenleenbank

Het is eigenlijk niet zo vreemd dat landbouwer Jan Cooijmans, als zoon uit een niet onbemiddeld slachters-

gezin, al vrij snel een behoorlijk grote veestapel bezat. Uit tellingen blijkt de veestapel van Cooijmans vier

jaar na zijn huwelijk te bestaan uit drie koeien, een os en drie kalveren 5).

Een dergelijke veestapel mag men in die tijd voor Dungense begrippen

als boven gemiddeld beschouwen. Uit de bewuste veetellingen die gedu-

rende de jaren 1866 en 1867 werden uitgevoerd blijkt dat Cooijmans in

dezelfde periode ook nog verschillende aan- en verkopen van vee heeft

gedaan. Dat wijst er mogelijk op dat het verkochte vee bestemd was voor

de slachterij van zijn vader en diens twee meewerkende zoons aan de

Bosscheweg. Nadat Hannes en Bertje zich als volwaardige werkkrachten

op de boerderij hadden aangediend, zal de veestapel ongetwijfeld nog

sneller zijn gaan groeien. Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw

hebben de gebroeders Cooijmans uitsluitend op de boerderij van hun

ouders gewerkt. Dat bij beide zoons de ondernemersgeest van de slach-

tersfamilie in het bloed zat, blijkt uit het feit dat zij tot een veertigtal vee-

boeren behoorden, die op 1 juli 1913 het initiatief namen om aan het

Maaskantje een zuivelfabriek te laten bouwen. De gebroeders Cooijmans

waren daar een warm voorstander van. Bertje Cooijmans werd in de

oprichtingsacte zelfs als een van de initiatiefnemers voor de oprichting en

bouw van de zuivelfabriek St-Jacobus aan het Maaskantje genoemd 6).Bertje Cooijmans zittend achter het

huis.



Voor de financiëring van de bouw van de zuivelfabriek was in 1913 een lening van ƒ 16.000,- bij de

Dungense Boerenleenbank afgesloten. Het is waarschijnlijk dan ook geen toeval dat Bertje Cooijmans

augustus 1915 door de Algemene Ledenvergadering van de Boerenleenbank als opvolger van de aftredende

kassier Hubér van Heck werd benoemd 7). 

In de statuten van de zuivelvereniging St-Jacobus was opgenomen dat de kassier geen herbergier mocht zijn

en dat hij geen zitting in een herberg mocht houden. Voorganger Van Heck hield tot zijn aftreden doorgaans

zitting in zijn woning aan het Grinsel (het huidige Grinsel 28). Nadat Bertje Cooijmans tot kassier was

benoemd werd er een, anno 2008 nog bestaand, bijgebouwtje naast het boerenbondgebouw aan het

Maaskantje gebouwd (Maaskantje 38). Hierin zou de nieuwe kassier als regel zitting houden. Op 16 augus-

tus 1916 werd voor de aanschaf van de inrichting van zijn nieuwe behuizing een bedrag van ƒ 20,- goedge-

keurd. Hiervoor werd een tafel, een lamp, een crucifix en een inktpot gekocht. Toen in 1919 tijdens de

Algemene ledenvergadering van de bank voorgesteld werd het salaris van de kassier overeenkomstig de

richtlijnen van de Centrale Bank te verhogen naar ƒ 450,- per jaar, weigerde Cooijmans de verhoging te

accepteren met als argument dat de Boerenleenbank over 1918 een verlies van ƒ 89,- had geleden. In de in

1928 gebouwde nieuwe woning Woudseweg 53 was de rechter voorkamer door Bertje als kantoor ingericht.

Verder was er in het pand een geldkluis aangebracht. Bertje Cooijmans moest in 1934 zijn functie als kas-

sier van de Boerenleenbank om gezondheidsredenen beëindigen. Hij werd opgevolgd door Toon van der

Heijden. 

Kunstenaar Bertje Cooijmans 

Behalve de hiervoor genoemde activitei-

ten, liet Bertje Cooijmans nog anderszins

van zich horen. Zo was hij voorzitter van

het Roomsch Katholiek armbestuur en

secretaris van de plaatselijke afdeling van

het Aartsbroederschap van de H. Familie.

Verder was Cooijmans secretaris van het

R.K. parochiëel zangkoor. Naast al deze

bestuursfuncties ontwikkelde Bertje

Cooijmans zich als een gedreven kunste-

naar. Uit zijn bewaard gebleven hand-

boekje van de Congregatie van Onze

Lieve Vrouw uit 1890 kan men zien, dat

Cooijmans het kalligraferen toen al zeer

goed meester was. 

Lindenhouten beeldje

van Moeder Maria met

kind..

Bertje heeft zich blijkbaar ook al op jonge leeftijd tot de beeldhouwkunst aangetrok-

ken gevoeld. Dat kan men opmaken uit het feit, dat een door hem in 1896 gemaakt

lindenhouten beeldje bewaard is gebleven. Het kunstwerkje ter grootte van circa 

30 cm stelt moeder (Maria) met kind voor en is voorzien van de inscriptie

“A.J. Cooijmans 1896”. Verder is er een foto bewaard gebleven waarop Bertje op

jonge leeftijd aan het werk is. Het betreffende kunststuk, dat hij op de foto aan het

maken was, is eveneens bewaard gebleven. Bertje zal in zijn kunstenaarsbestaan

ongetwijfeld meerdere beeldjes hebben gemaakt, maar vooralsnog is niet bekend

waar deze zijn gebleven. 

Cooijmans legde zich blijkbaar eveneens toe op de schilderkunst. Op de wanden in

de gang van de nieuw gebouwde woning aan de Woudseweg was door hem een

muurschildering aangebracht, voorstellende een aartsparadijselijk tafereel. Verder is

door overlevering bekend dat Bertje in zijn nieuwe kantoor aan het Maaskantje een

Foto uit ongeveer 1920. De

naam van het kind is onbekend.

Bertje Cooijmans poseert voor

de foto met de door hem ver-

vaardigde buste van een vrome

vrouw.

(zie foto onder)



wandschildering had aangebracht. Jammer genoeg zijn in de loop der

jaren zowel de muurschildering in het pand Woudseweg 53 als de wand-

schildering in het bijgebouwtje aan het Maaskantje door verbouwing-

werkzaamheden verloren gegaan. Van zijn schilderkunst zijn gelukkig

toch nog enkele tafereeltjes bewaard gebleven. Het betreft twee achter-

glasschilderingen die in een door hem vervaardigd hoekkastje, voorzien

van prachtig houtsnijwerk, zijn aangebracht. Op het ene tafereeltje staat

de toegangsweg naar de boerderij aan de Woudseweg afgebeeld. Op het

andere tafereeltje kan men het Dungense dorpscentrum met de parochie-

kerk herkennen. Bertje zal ongetwijfeld nog meer schilderstukken hebben

gemaakt. Een zoektocht heeft verder nog geen resultaat opgeleverd.

Bertje Cooijmans voelde zich blijkbaar in het bijzonder aangetrokken tot

de techniek van houtsnijkunst. Het reeds eerder genoemde hoekkastje

met houtsnijwerk in Lodewijk de XVI-stijl is daar een prachtig voorbeeld

van. Een redelijk groot aantal van dergelijke kunststukjes zijn gelukkig

bewaard gebleven. Ze kwamen na zijn overlijden in het bezit van zijn

oudere broer Hannes. Het was de wens van Hannes en zijn vrouw dat de kunstwerken na hun overlijden in

het bezit van de familie Cooijmans zouden blijven. De auteurs van dit artikel zijn een redelijk aantal van

Bertje’s kunststukken op het spoor gekomen. Er zijn in overleg- en met instemming van de eigenaren-

foto’s gemaakt, zodat de door Bertje Cooijmans gemaakte kunstwerkjes door deze publicatie ook buiten de

familie Cooijmans bekendheid krijgen. Over het hoe en waarom van zijn belangstelling en kennis omtrent

het beoefenen van zijn kunstuitingen is weinig tot niets bekend. 

Bertje overleed in Den Dungen op 13 april 1934 op bijna achtënvijftigjarige leeftijd.

Het grafmonument van deze veelzijdige Dungenaar kan men op het parochiëel kerkhof

aan het Maaskantje vinden.

N.B. : De auteurs van dit artikel stellen het op prijs om in kennis gesteld te worden

van mogelijke nog andere, niet vernoemde en / of afgebeelde, kunstwerken van Bertje

Cooijmans (henk.van.gestel@hetnet.nl).
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Hoekkastje met fraai houtsnijwerk

en twee achterglasschilderingen.

Links de detailfoto met op het lin-

kertafereel het Dungense dorpscen-

trum met parochiekerk en rechts de

toegangsweg naar de boerderij
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