Geschiedenis van de woningen Woudseweg 18 en 20
De karakteristieke woning Woudseweg 18 in Den Dungen werd in augustus 2009 verkocht aan de huidige
bewoners. De nieuwe eigenaren hebben de voormalige boerderij meteen voortvarend en met behoud van
zoveel mogelijk oorspronkelijke elementen verbouwd tot hoe het er anno 2011 uitziet. De voormalige eigenaren die er vanaf 1965 hebben gewoond, zijn er zeer tevreden over dat het beeldbepalende karakter van
het pand inclusief op het erf aanwezige beplanting aan de Woudseweg behouden is gebleven. Dit webverhaal geeft een korte historische beschrijving van het pand Woudseweg 18, dat onverbrekelijk met het voormalige boerderijtje Woudseweg 20 was verbonden.
Het driehoekige gebied omsloten door de Woudseweg (die tot in de twintigste eeuw nog Den Nieuweweg
heette), het voetpad van Kuyperswal (dat de grens vormde tussen Den Dungen en Sint-Michielsgestel) en
de Spurkstraat werd tot in de twintigste eeuw nog De Dungense Heide genoemd. Zoals het kaartje van Jan
Fr. Weijers laat zien bestonden de straten Moleneind en Kuipertjeswal in 1769 nog niet.

Een detail uit de kaart
van de Heerlijkheid
Sint- Michielsgestel
en Gemonde (1769,
landmeter Jan Fr. van
de Weijer).

Het heidegebied bleef tot circa 1803 eigendom van de Dungense gemeinte. Het dorpsbestuur “beheerde c.q.
verhuurde” het heidegebied maar had blijkbaar niet kunnen of willen voorkomen dat er illegaal werd
gebouwd. Langs het voetpad stonden, zoals het kaartje van Weijers en het kadastrale kaartje van 1832 laten
zien, een aantal huisjes ofwel getimmerten of hutten. In het verleden werden dergelijke bouwsels veelvuldig
op grond gebouwd die eigendom was van de overheid zoals in dit geval gemeintegronden, maar ze stonden
ook vaak langs dijken die in beheer waren van een waterschap. De bouwsels waren het gevolg van de
erbarmelijk armoedige omstandigheden van plaatselijke bewoners. Het gebeurde vaak ergens achteraf en
werd door de overheid oogluikend toegestaan. In de Franse periode vanaf 1792 tot 1811 moesten veel
dorpsbesturen hun gemeintegronden aan particulieren verkopen zodat er geld beschikbaar kwam om een
verplichte bijdrage te kunnen
leveren om de (hoge) lasten van
het Franse leger te bekostigen.
Dit laatste is omstreeks 1803 ook
met het gebied De Dungense
Heide gebeurd. De verkoop van
de gronden met de daarop staande bebouwing geschiedde onder
voorwaarde dat de aanwezige
illegale bouwsels in de loop der
jaren na het overlijden van de
eigenaars/bewoners zouden worden afgebroken.
De kadastrale situatie in 1832 (Den
Dungen, sectie B blad II).

Als gevolg van die maatregel zijn de meeste van deze bouwsels in de negentiende eeuw geleidelijk aan uit
het landschap verdwenen. Langs de huidige Woudseweg was circa 1803 nog geen bebouwing.
Adriaan Stillens en zijn zwager Hubertus Kessels kochten in 1804 bij een publieke verkoping een stuk
grond ter grootte van 4 lopense en 20 roeden voor de prijs van ƒ 225,-. Van de koopprijs werd ƒ 56 en 5
stuivers direct betaald en het overige werd afgelost in een aantal jaarlijkse termijnen.
Na de invoering van het kadaster in 1832 stond de door hen gekochte grond aan de Woudseweg in Den
Dungen bekend uit de percelen sectie B nrs. 1423, 1428 en 1429 ter grootte van 23 are en 80 centiare.
Laurens Mauriks, de vader van de echtgenoten van beide kopers, was evenals zijn zoon Jan timmerman van
beroep. Het is aannemelijk dat vader en zoon omstreeks 1804 de bouw van de eerste voorloper van het
pand Woudseweg 18 ter hand hebben genomen op het in 1832 bij het kadaster bekende perceel Den
Dungen sectie B nr. 1429.
Woudseweg 20
De woning staande op voornoemd perceel en de twee aanliggende percelen sectie B nrs. 1423 en 1428
kwamen na het overlijden van de kinderloze Adriaan en Hubertus uiteindelijk in het bezit van hun zwager
Jan Mauriks. Zijn kinderen en kleinkinderen zouden tot 1868 gezamenlijk eigenaren van het onroerend
goed blijven. In 1873 kwam na een boedelscheiding Adrianus Hoevenaars, een van de twee zonen van
Johannes Hoevenaars die gehuwd was met Wilhelmijna Mauriks, in het bezit van 1/6 deel van het geheel
ter grootte van drie are en 50 centiaren.
Om een uitrit te hebben op Den
Nieuwenweg werd het perceel sectie B
1423 gesplitst in de sectie B nrs. 1787 en
1788. Hierdoor heeft Adrianus
Hoevenaars op het perceel sectie B nr.
1788 omstreeks 1874 een boerderijtje
kunnen laten bouwen om er met zijn
vrouw en drie kinderen te gaan wonen.

Het omstreeks 1874 gebouwde- en circa 1969
gesloopte pand Woudseweg 20.
Links achter op de foto Woudseweg 18.
(foto gemaakt omstreeks 1960)

Adrianus Hoevenaars was in 1867 getrouwd met Henrica van der Steen. Zijn zoon Jan trouwde in 1900 met
Johanna Schellekens. Uit dat huwelijk werden zeven jongens en drie meisjes geboren. Jan Hoevenaars
kocht in de jaren twintig van de twintigste eeuw het belendende perceel sectie B nr. 1422. Hij bouwde er
een schop, het resterende deel van de grond kon als moestuin gebruikt worden. Zijn zoon Driek trouwde in
1942 met Theodora Cuppens en werd bij vererving eigenaar van het onroerend goed. Omstreeks 1969 werden het circa honderdjarige boerderijtje en de schop gesloopt om plaats te maken voor een woning die door
de Dungense aannemer Lamers werd gebouwd. De huizen ter plaatse werden vanaf 1874 tot op heden onafgebroken bewoond door één of meerdere leden van de familie Hoevenaars.
Bewoners van Woudseweg 18
In 1876 kocht en bewoonde de familie Adriaan Vissers-Van der Hofstad het pand Woudseweg 18 van Jan
Mauriks. Het onroerend goed bestond uit de percelen sectie B nrs. 1428, 1429 en 1787 ter grootte van 21
are en 80 centiare. In 1902 werden het huis en erf, nadat het eerst enkele jaren was gehuurd, door de erven
Vissers verkocht aan Theodorus en Lamberdina Vissers-Van Hamond.

Familiefoto van Theodorus Vissers en Lamberdina van
Hamond gefotografeerd voor het toenmalige pand
Woudseweg 18 (nog met vensters) omstreeks 1925. Boven
v.l.n.r. : Petrus, Wilhelmus, Hubertus, Theodoor en
Johannes. Onder v.l.n.r. : Maria, vader Theodorus, moeder Lamberdina van Hamond en jongste dochter
Theadora.

In 1946 werd het onroerend goed door de erven Theodorus Vissers aan Christiaan Hellings verkocht, waarna Petrus Smits in 1948 eigenaar werd. Nadat de familie Smits in 1965 een nieuwe woning aan de
Weidestraat had gebouwd werd het bewuste pand aan de Woudseweg verkocht aan de familie Van Gestel.

Woudseweg 18 voor de verbouwing vanaf de Woudseweg
gezien. Tussen de woning en
de oprit stonden vijf leilinden.

Het pand Woudseweg 18 heeft vanaf 1803 tot 2009 slechts zes eigenaren gekend namelijk; de familie
Mauriks vanaf 1803 tot 1876, de familie Vissers van 1876 tot 1946, de familie Hellings vanaf 1946 tot
1948, de familie Smits vanaf 1948 tot 1965 waarna het de familie Van Gestel tot 2009 in bezit had. Volgens
hulpkaarten van het kadaster heeft het pand in 1906 respectievelijk 1922 de afmetingen en het uiterlijk uit
2009 gekregen waarna het achterhuis omstreeks 1950 (opnieuw) werd versteend. In 1982 heeft het woongedeelte van Woudseweg 18 een grondige inwendige verbouwing ondergaan.
Interessant is nog de prijsontwikkeling van het onroerend goed vanaf circa 1803 aan de Woudseweg.
Adriaan Stillens en zijn zwager Hubertus Kessels kochten de ondergrond in 1804 bij publieke verkoping
voor ƒ 225,-. Na de boedelscheiding van de familie Mauriks in 1874 verkocht Jan Mauriks het in 1876 voor
ƒ 700,- waarna in 1902 de overdracht plaatsvond van de erven Adriaan Vissers aan Theodorus Vissers voor
ƒ 750,-. De erfgenamen van Theodorus Vissers verkochten het huis en erf in 1946 voor ƒ 4000,- die het
onroerend goed voor dezelfde prijs in 1948 doorverkochten. In 1965 werd het onroerend goed eigendom
van de familie Van Gestel voor ƒ 34.000,- die het in 2009 voor een veelvoud van die prijs aan de huidige
bewoners verkochten.

Na de overdracht van het pand bij de notaris
werd op 1 december 2009, ondanks het barre
winterweer, meteen begonnen met de verbouwing.

Na een grote in- en externe verbouwing door deze bewoners heeft het pand een nieuw fris uiterlijk gekregen waarbij het wooncomfort aan de moderne tijd is aangepast.

Woudseweg 18 na de verbouwing omstreeks
augustus 2010.
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Nadere geneologische informatie omtrent de families Mauriks en Hoevenaars is te vinden in de kwartierstaten van deze families op deze website.

