Het gezin van Piet Goossens en Nel van de Westelaken
door André Schoones
In het boek “In 1900” 1) was bij de 71 personen die in 1900 in Den Dungen en
Maaskantje zijn geboren slechts ruimte
voor een of twee foto’s. Bij het verzamelen
van gegevens over Mies Goossens kregen
we van zijn dochters Nell en Bets ook foto’s van de meeste broers en zussen van
hun vader. Deze zijn prima te gebruiken
voor een aanvullend artikel. Bovendien
kregen we aanvullende informatie van Carel van Lamoen na het verschijnen van het
artikel over Mies Goossens in Het Griensvenneke. 2)

2. Hendrikus Antonius (Harrie) Goossens
werd geboren op 7 april 1895. Hij was
bakker van beroep en trouwde op 18 juli
1923 te Berlicum met Josephina Maria
(Fien) van Uden, geboren te Middelrode op
30 maart 1898. Ze hadden geen kinderen.
Daarom beschouwde hij de kinderen van
zijn broer Mies ook een beetje als zijn kinderen. Hij heeft korte tijd als vertegenwoordiger gewerkt en met zijn vrouw samen ook een tijdje in het café van Pukske
Broeren. Daarnaast heeft hij altijd als bakker bij familieleden meegeholpen. Harrie
Goossens stierf op 11 december 1965; zijn
vrouw overleed op 22 februari 1971.

In het gezin van Piet en Nel Goossens van de Westelaken werden dertien kinderen geboren:
1. Johannes Henricus (Jan) Goossens werd
geboren op 14 februari 1894. Hij trouwde op 22 augustus 1918 met Francisca
Pijnappels, die op 9 augustus 1896 was
geboren. Ze kregen dertien kinderen, die
allemaal in den Dungen zijn geboren en
waarvan er drie als kind al zijn overleden.
Jan, die schilder van beroep was, stierf op
21 juli 1986 in zijn geboorteplaats. Zijn
vrouw was al zestien jaar eerder, op
29 juli 1970, gestorven.

Trouwfoto van Harrie Goossens en Fien van Uden
in 1923.

3. Antoon Waltherus Goossens werd geboren op 26 april 1896 en is op 2 juli 1896
overleden, volgens dokter Immens ten gevolge van tussis convulsiva (kinkhoest).
4. Antonius Waltherus (Toon) Goossens
werd geboren op 24 mei 1897. Hij stierf op
2 februari 1917, nog maar negentien jaar
oud. Dokter Verzijl vulde als doodsoorzaak op de verklaring van overlijden in:
broncho-pneumonie (longontsteking).

Jan Goossens
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6. Margaretha (Go) Goossens werd geboren op 17 juli 1900. Zij trouwde op 18 september 1928 met Antonius Petrus (Toon)
Cooymans, bijgenaamd Toon d’n Booi. Hij
was op 16 mei 1902 geboren. Toon overleed op 50-jarige leeftijd, op 4 december
1952, waarna Go en de kinderen (Anny,
Piet, Bets en Jan) er alleen voor kwamen te
staan. Met vereende krachten lukte het om
het bedrijf gaande te houden. Go Cooijmans-Goossens stierf op 27 februari 1999.
Ze was toen 98 jaar oud.

Toon Goossens is de jongen met pet, tweede van
links op deze foto.

5. Johanna Maria (Anna) Goossens werd
geboren op 8 februari 1899. Ze trouwde op
10 mei 1922 met Henricus (Harrie)
Schuurmans, een zoon van Albertus
Schuurmans en Martina Kappen van de
Poeldonk. Harrie was geboren te Sint- Michielsgestel op 15 mei 1892. Op de Hoogstraat had hij een bakkerij. Ze kregen
twaalf kinderen. De vijf zonen bleven ongehuwd, de zeven dochters trouwden wel
allemaal. Anna Goossens stierf op 3 februari 1956; haar man Harrie Schuurmans
overleed op 10 juli 1967.

Het gezin Cooymans-Goossens, v.l.n.r. Bets? Jan,
Toon, Anny? Go en Piet.

7. Henriëtte Petronella (Jet) Goossens werd
geboren op 26 januari 1902. Ze was onderwijzeres en zorgde o.a. ook voor de
uitleen van de boeken van de parochiële
bibliotheek, eerst in de Mariaschool en
later in de voormalige jongensschool aan
het Grinsel. Jet, die ongehuwd bleef, stierf
op 15 april 1988.

Trouwfoto van Anna Goossens en Harrie Schuurmans in 1922 (Foto: Mies Schuurmans).

Jet Goossens (1902-1988).
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8. Wilhelmina Hendrika (Mien) Goossens
werd geboren op 10 juli 1903. Ze trouwde op 21 augustus 1934 met Petrus (Piet)
van der Linden, die geboren was te
Sint-Michielsgestel op 9 november 1904.
Piet overleed daar op 34-jarige leeftijd, op
6 juli 1939. Ze hadden toen twee kinderen.
Na het overlijden van haar man is Mien
met haar kinderen weer thuis gaan wonen.
Mien van der Linden-Goossens stierf op 3
december 1971.

11. Maria Petronella (Marietje) Goossens
werd geboren op 18 augustus 1907. Ze
kwam bij het schaatsen ongelukkig ten val
en droeg als gevolg daarvan een stalen
korset. Ze bleef ongehuwd en stierf in het
ziekenhuis te 's-Hertogenbosch op
1 augustus 1953.

V.l.n.r. Jan, Mien en Piet van der Linden.

9. Maria Hendrika Goossens werd geboren
op 22 februari 1905. Na een week, op 1
maart 1905 stierf ze. Dokter J. S. Lameris
vermeldde in de verklaring van overlijden
dat stuipen de doodsoorzaak waren.

Marietje Goossens (1907-1953).

10. Marinus Lambertus (Mies) Goossens
werd geboren op 31 mei 1906. Hij trouwde op 27 oktober 1936 met Lamberdina
(Bertha) Kusters, geboren te Dreumel op
4 januari 1909. Ze kregen negen kinderen.
De twee kinderen die in ’s-Hertogenbosch
werden geboren overleden daar al na enkele dagen. Bertha overleed op 20 december
1973. Mies was bijna 91 jaar toen hij op 29
mei 1997 in den Dungen overleed. 2)

12. Petrus Johannes (Piet) Goossens werd
geboren op 9 april 1909. Hij trouwde op 5
augustus 1937 met Francina Christiana
Maria (Francien) Smits, geboren op 13 juli
1911. Zij was een dochter van Adrianus
Johannes Maria (Januske) Smits en Anna
Maria (Anna) Welvaarts. Ze kregen twaalf
kinderen. Zoon Clemens overleed toe hij
27 jaar oud was. Piet Goossens, die onderwijzer van beroep was en in zijn vrije tijd
bibliothecaris van de parochiële bibliotheek, overleed te ’s-Hertogenbosch op 12
februari 1995. Zijn vrouw Francien Smits
stierf op 18 december 2000.

Mies Goossens (1906-1997).
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Bouwopdrachten van de familie
Goossens
Op het artikel over Mies Goossens in Het
Griensvenneke kregen we aanvullende
informatie van Carel van Lamoen. De reactie heeft met name betrekking op pagina 18
en betreft onder andere het bouwen van
respectievelijk een dubbel woonhuis en een
paar jaar later een vrijstaand herenhuis.
Achter "Van den Biggelaar" staat op pagina 18 vermeld “architect-aannemer”. Dat
berust op een misvatting. Jan van den Biggelaar uit Sint Michielsgestel was de ontwerper. De aannemer was echter Christ
van Lamoen.
Voor de, toen nog, toekomstige schoonzoon van Piet Goossens, Piet van der Linden werd door hem een bestek met tekening gemaakt voor de aanbesteding van
een woonhuis op 22 juli 1931 op een perceel gelegen aan de Ruwenbergstraat te
Sint Michielsgestel.
Twee jaar later werd een bouwvergunning
aangevraagd voor een dubbel woonhuis 21
april 1933 op de kadasternummers B 2135
en 2169, de huidige Rijndersstraat 4 en 6.
Voor het herenhuis aan het H. Hartplein is
de vergunning aangevraagd op 1 mei 1936
op het perceel met kadaster nummer C
2340 nu H. Hartplein 5.
Met de bouw van het dubbele woonhuis
werd begonnen op 13 mei 1933 en de oplevering vond medio augustus 1933 plaats.
De namen van het personeel zijn bewaard
gebleven en ook wie wat gedaan heeft!
In die tijd was alles "handwerk" dus moest
er in die vier maanden flink aangepoot
worden. Ook de aanbestedingsbegroting is
bewaard gebleven en daaruit blijkt dat de
bouw ongeveer 10% rendement opleverde,
wat voor die tijd behoorlijk hoog was.
Het schilderwerk voerde de opdrachtgever
Piet Goossens, die zelf schilder was net als
zijn zoon Jan, in eigen beheer uit, daarom
waren de kosten daarvoor buiten de begroting gehouden.
Enkele jaren later, op 6 april 1936, vond de
besteding plaats van een herenhuis voor
opdrachtgever Piet Goossens. De start voor
de bouw van het herenhuis was op 19 april

Trouwfoto van Piet Goossens en Francien Smits in
1937.

13. Hendrikus Lambertus (Hein) Goossens
werd geboren op 22 juni 1912. Hij trouwde
met Helena Maria van Woerkum, die op
8 oktober 1919 was geboren. Ze kregen
vier kinderen. Hendrik, die gemeentesecretaris van Eersel was, stierf daar op
3 januari 1985.

Trouwfoto van Hein Goossens en Helena van
Woerkum.
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1936 en het huis was voor oplevering gereed eind oktober 1936. Aan dit huis werd
dus 6 1/2 maand gebouwd. De verwerkte
handvormgevelstenen (gemetseld in ketting verband) kwamen van steenfabriek
Geldens, waarvan de oud-eigenaar Antonius Ludovicus Geldens (1858-1934) in 1933
op de Hooidonk het herenhuis met in de
tuin het ketelhuis en de hoge schoorsteen
voor het verwarmen van de kassen van
kwekerij "Klein Westland" liet bouwen
voor zijn kinderen.
Voor uitbreiding van het oude pand met
bakkerij van Mies Goossens werd op 12
augustus 1936 de bouwvergunning aangevraagd en op 28 maart 1939 volgde de
aanvraag voor de verbouw van de winkel.
Bovendien werd door meester Piet Goossens op 25 februari 1939 een bouwvergunning aangevraagd voor het perceel C 2340
(nu H. Hartplein 7) naast het herenhuis van
zijn ouders Piet en Nel Goossens.
Een ander overziende is er door de familie
Goossens in jaren "dertig" behoorlijk wat
in de bouw geïnvesteerd en daarbij heeft
schilder Goossens zichzelf ook aardig wat
werk bezorgd.
1) Henk van Gestel e.a. In 1900, Den Dungen 2012.
2) Het Griensvenneke, Jaargang 39 (2014)
nummer 3, pagina 15-23.
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