
an 21 juni tot en met 21 september

2014 wordt er in Het Noordbrabants

Museum in Den Bosch een tentoon-

stelling gehouden met als titel “Gezin

XXL/Grote gezinnen”. De conservator van

het museum wil hier graag personen uit grote

gezinnen bij betrekken. Daarom is op zater-

dag 1 februari jongstleden een “Open Dag”

georganiseerd. Geïnteresseerden werd op die

dag de gelegenheid geboden om voorwerpen

en verhalen, die voor het grote gezin kenmer-

kend (kunnen) zijn, bij het museum aan te

leveren. Omdat de auteur van dit artikel

afkomstig is uit een groot gezin, ging hij op

die uitnodiging in. Als heemkundige en “erva-

ringsdeskundige” nam hij daarna het besluit

om voor het periodiek van de Dungense

heemkundevereniging een artikel over het

onderwerp aan het papier toe te vertrouwen.

Hiermee hoopt hij een bijdrage te leveren aan

het thema over grote gezinnen en het

Dungens heem.

De auteur van dit artikel is de op een na jong-

ste uit een gezin van veertien kinderen.

Omstreeks 1946 werd van dit gezin een foto

gemaakt. De ouders hebben niet willen wach-

ten met het laten maken van een gezinsfoto

tot hun 25-jarige bruiloft in 1952 vanwege

een ernstige ziekte waarmee moeder werd

geconfronteerd. Het bleek een vooruitziende

blik want zij overleed in 1949 aan de gevol-

gen van kanker. Op de gezinsfoto staan alle

kinderen die uit het huwelijk van het echtpaar

Antoon (Toon) van Gestel en Hanneke van

den Oetelaar geboren zijn.
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Het grote gezin, gezien vanuit historisch-demografisch 

perspectief

door Henk van Gestel

V

Het gezin van Toon en Hanneke van Gestel-van den

Oetelaar omstreeks 1946. 

Boven v.l.n.r. : Wim, Jos, Bert, Martien en Jan. 

Midden v.l.n.r. : Anneke, Cor, vader Toon van Gestel,

moeder Hanneke van Gestel-van den Oetelaar met

Mientje op haar schoot, Marietje en Thea. 

Onder v.l.n.r. : Gerard, Toon jr., Piet en Henk.



Periode 1811 tot 1900

In deze periode kregen vrouwen vaak wel

veel kinderen, maar door de grote kinder-

sterfte waren er niet zo veel gezinnen met

veel levende kinderen. Een en ander zal hier-

onder worden toegelicht met gegevens die

ontleend zijn aan eerdere publicaties van de

Dungense heemkundevereniging. 

In 2000 is er onderzoek gedaan naar de

demografische ontwikkeling van de voorma-

lige gemeente Den Dungen in de periode

1801 tot 1914.1)

In de publikatie daarover staan gegevens van

onder andere het aantal jaarlijkse geboorten,

huwelijken en overlijdens. Daarnaast wordt

het aantal inwoners per 31 december van het

betreffende jaar vermeld, zodat men inzicht

krijgt in de groei of de afname van de bevol-

king. De registratie van de Burgerlijke Stand

zoals we die nu kennen is pas in 1811 inge-

voerd, zodat ons vanaf dat jaar betrouwbare

gegevens ter beschikking staan. Vandaar dat

eerst de gegevens vanaf 1811 worden

gebruikt. Op 31 december 1811 telde Den

Dungen 1285 inwoners. Op het eind van

1900 was de bevolking gegroeid naar 1377. 

Voorwaar een zeer bescheiden groei van 92

personen in circa negentig jaar. De geringe

toename van de bevolking blijkt in belangrij-

ke mate te zijn bepaald door het totaal aantal

geboorten in de periode 1811-1900 (3321)

minus het totaal aantal overledenen (3156),

gecorrigeerd met het vertrek of vestigings-

overschot. Het aantal uit de laatste groep

blijkt bescheiden van omvang te zijn. Het

gemiddelde aantal geboorten tussen 1811 en

1900 was circa 37 per jaar en het aantal

overlijdens was ongeveer 36 per jaar. Uit het

verschil tussen geboorten en overlijdens valt

de redelijke stabiliteit van de bevolking te

verklaren. Uit een nadere analyse blijkt dat

een grote kindersterfte de belangrijkste oor-

zaak van de minimale groei is geweest.

Kindersterfte tot 1914

Opnieuw wordt gebruik gemaakt van de

gegevens uit de eerder genoemde demografi-

sche studie. Vanaf 1811 tot 1914 werden er

in Den Dungen 4040 kinderen geboren.

Daarvan overleden er 1238 tussen 0 en 11

jaar, een sterftecijfer van 30,6%. De grote

meerderheid daarvan bereikte zelfs de leef-

tijd van 3 jaar niet. Daarnaast stierven er 92

jongeren tussen 11 en 18 jaar. Van 0 tot 18

jaar is dat 32,9 %. Dat wil zeggen dat één op

de drie geborenen niet heeft kunnen bijdra-

gen aan de bevolkingsgroei. In tabel 1 staat,

met steeds een tussentijd van 15 jaar, de

gemiddeld bereikte leeftijd van Dungenaren

in de periode 1825-1900. De gemiddelde

leeftijd ten opzichte van alle geborenen

bedroeg ongeveer 44 jaar. Indien men de

overleden kinderen tot de huwbare leeftijd

van 18 jaar buiten beschouwing laat, dan

was de gemiddelde leeftijd in dat tijdvak

circa 65 jaar. Opmerkelijk in die laatste

groep is dat er nog al wat personen, zelfs

meer dan verwacht, een leeftijd van 70 jaar

of meer bereikten. In de loop van de twintig-

ste eeuw ziet men daarin een stijgende lijn.

Die stijging heeft zich tot op de dag van van-

daag doorgezet en is voor het belangrijkste

deel te danken aan een verbeterde hygiëne en

gezondheidszorg. Conclusie: de grote kinder-

sterfte is de oorzaak van de lage gemiddelde

leeftijd en de beperkte bevolkingsgroei.

Gezinsgrootte rond 1900

In 2012 is er door de Dungense heemkunde-

vereniging een historische en sociaal-demo-

grafische studie verricht naar de “omstandig-

heden” van 71 geborenen die in 1900 in de

Dungense parochie het levenslicht zagen.2)

Hoewel het Maaskantje pas in 1917 tot de

parochie van St. Jacobus de Meerdere is
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Het gezin van Geert en Beth Vissers-van der Steen bij hun

25-jarig huwelijk voor boerderij Donksestraat 2. 

Boven v.l.n.r. Marinus, Piet en Willem. 

Onder Geert Vissers en Beth Vissers-van der Steen. Zeven

van de tien kinderen waren jong overleden. 



gaan behoren, is met behulp van gegevens

uit het bevolkingsregister nagegaan hoeveel

geboorten er in dat gebied in 1900 hebben

plaatsgevonden. Een en ander gold eveneens

voor een klein deel van de gemeente

Schijndel dat vanaf 1874 tot deze parochie

behoorde. Het betrof 50 kinderen in Den

Dungen, 28 in het Maaskantje en drie onder

de gemeente Schijndel. 

De gegevens uit deze studie worden nu

gebruikt om inzicht in het fenomeen grote

gezinnen te krijgen. Allereerst is gezocht wie

de ouders van de in 1900 geborenen zijn en

hoeveel kinderen uit de bewuste huwelijken

zijn geboren. Zodoende kan worden achter-

haald hoe groot de 71 afzonderlijke gezinnen

zijn geweest. Opgemerkt moet worden dat

wordt uitgegaan van de situatie van de

vrouw. Indien zij bij het huwelijk al een kind

had, is dat meegeteld bij het totaal aantal

kinderen dat zij gebaard heeft. Dat geldt

eveneens voor het geval dat een vrouw als

weduwe hertrouwde en opnieuw kinderen

kreeg. Het aantal kinderen dat een vrouw in

het onderhavige geval ter wereld heeft

gebracht is aangehouden bij de telling van de

gezinsgrootte. De 71 paren brachten geza-

menlijk 603 kinderen ter wereld, wat neer-

komt op gemiddeld 8,49 kinderen per vrouw.

De tabel op de volgende pagina geeft inzicht

in het aantal kinderen per vrouw.

Nader onderzoek

Allereerst een nader onderzoek naar de klei-

ne gezinnen van dat jaar. Er waren drie vrou-

wen met één kind. Eén ervan betrof een

vrouw die pas op 47-jarige leeftijd van haar

eerste kind was bevallen. De andere twee

waren vrouwen met een voorechtelijk kind.

Beide vrouwen trouwden later alsnog. 

In één geval werden geen kinderen meer

3

Verklaring van gegevens in de tabel. 

De kindersterfte is als volgt berekend: overleden kinderen tussen 0 tot 11 jaar, gedeeld door het aantal personen

waarvan de overlijdensgegevens bekend zijn. 

De berekening van de gemiddeld bereikte leeftijd is als volgt tot stand gekomen: de som van de bereikte leeftijd van

de in elk  jaartal geborenen, gedeeld door het aantal personen waarvan de overlijdensgegevens bekend zijn. Bij de

gemiddeld bereikte leeftijd ouder dan 18 jaar zijn de kinderen die zijn overleden tussen 0 en 18 jaar en onbekende

overlijdens buiten beschouwing gebleven. Diegenen die in 1900 zijn geboren, blijken een gemiddelde leeftijd van

circa 72 jaar behaald te hebben. 



geboren. Van de tweede vrouw is niets

bekend. Verder waren er twee gezinnen met

twee kinderen. In het eerste geval was de

vrouw bij haar huwelijk 27 jaar en werd het

eerste kind pas na vijf jaar geboren. Een

tweede kind volgde het jaar daarop, waarna

er geen kinderen meer werden geboren.

Mogelijk zijn vruchtbaarheidsproblemen

hiervan de oorzaak geweest. De tweede

vrouw stierf één jaar na de geboorte van het

tweede kind. 

Er waren twee vrouwen met drie kinderen.

Een vrouw trouwde op 32-jarige leeftijd.

Haar eerste kind kwam na een jaar dood ter

wereld. Haar tweede kind overleed na zes

dagen; haar derde kind overleefde wel. De

moeder stierf acht jaren later op zesenveer-

tigjarige leeftijd. In dit geval spelen hoogst-

waarschijnlijk gezondheidsproblemen een

rol. 

Het tweede geval betrof een vrouw die op

36-jarige leeftijd trouwde. Zij kreeg desal-

niettemin drie kinderen, waarvan het laatste

werd geboren toen zij 42 jaar was. Alle kin-

deren bereikten uiteindelijk een respectabele

leeftijd tussen 70 en 92 jaar. 

Verder kreeg één vrouw vier kinderen. Ze

trouwde op 29-jarige leeftijd. Drie kinderen

werden respectievelijk na 2, 8 en 9 jaar

geboren. Haar laatste kind baarde de vrouw

op 40-jarige leeftijd. Deze vrouw overleed

op 55-jarige leeftijd. Opmerkelijk is dat vijf

van de 71 vrouwen (circa 7 %) tijdens de

bevalling of kort daarna overleden.

Geconcludeerd mag worden dat grote gezin-

nen gewoon waren en dat de kleine gezinnen

door bijzondere omstandigheden klein waren

gebleven.

Gezinsomvang in relatie tot de huwelijks-

leeftijd

Reeds eeuwen is door de medische weten-

schap geprobeerd middelen te vinden om het

kindertal te kunnen beperken. Doordat de

kennis hieromtrent ontoereikend was, bleef

het aantal geboorten groot. Dat is tot begin

jaren ’60 van de vorige eeuw zo gebleven. In

grote lijnen bepaalde de vruchtbare periode

samen met de huwelijksleeftijd van de

vrouw het aantal kinderen dat de vrouw zou

baren. In de dagelijkse praktijk stonden er

voor echtparen uitsluitend natuurlijke midde-

len ter beschikking om het gewenste doel te

bereiken. Daarvan was de seksuele onthou-

ding de belangrijkste. Uitsluitend door de

vruchtbare periode te bekorten en/of te

begrenzen kon het kindertal verminderd wor-

den. In dit verband speelde de streng gehan-

teerde huwelijksmoraal, i.c. geen voorechte-

lijk geslachtsverkeer, nadrukkelijk een rol.

Desalniettemin is de natuur soms sterker dan

welke leer of wet ook. Na bestudering van

de omstandigheden van de 71 ouders van de

in 1900 geborenen blijkt dat nogal wat

huwelijken een “gedwongen” karakter heb-

ben gehad. Dit zijn de zogenaamde “moet-

jes”. Het uitstellen van het huwelijk leidde er

vaak toe dat echtparen als het ware “seksueel

op springen” stonden, zodat het regelmatig

voorkwam dat een kind binnen negen maan-

den na de huwelijksvoltrekking werd gebo-

ren. Van de 71 ouders van de in 1900 gebo-

ren kinderen hadden vijf vrouwen een voor-

kind; 42 vrouwen bevielen binnen één jaar

na het huwelijk. Hiervan werden elf kinderen

binnen 9 maanden geboren. Vijftien vrouwen

kregen tussen één en twee jaar hun eerste

kind. De overigen bevielen na langere tijd.

De laatste groep echtparen zal waarschijnlijk

minder vruchtbaar zijn geweest. Het ligt

enigszins voor de hand dat in deze groep het

aantal kinderen kleiner was. 

Als een vrouw voor het huwelijk al in ver-

wachting raakte, was het voor de hand lig-

gend dat zij met de verwekker ervan trouw-

de. In sommige gevallen bleef de vermeende

vader echter buiten schot en moest het kind,

vanwege het feit dat er nog geen vangnet

was om kinderen van ongehuwde moeders

op te vangen, door de ouders van de vrouw

worden opgevoed. In uiterste nood werd een

kind door de moeder soms te vondeling
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Tabel 2 : Aantal kinderen per vrouw

3 met 15 6 met 10 4 met 5

0 met 14 9 met 9 1 met 4

4 met 13 9 met 8 2 met 3

6 met 12 7 met 7 2 met 2

9 met 11 6 met 6 3 met 1



gelegd.3) Uit het hiervoor beschrevene blijkt

met welk een sociaal/maatschappelijk pro-

bleem men toentertijd vaak te kampen had.

Uit de demografische studie valt verder op te

maken dat de huwelijksleeftijd in de negen-

tiende eeuw meestal boven de dertig lag. De

hoge huwelijksleeftijd werd vooral veroor-

zaakt door economische omstandigheden,

namelijk vanwege het feit dat er voldoende

bestaansmogelijkheden moesten zijn als men

wilde trouwen. Die waren in die tijd ook niet

altijd voorhanden.

De vrouw en het grote gezin

Uit voornoemde studie zijn eveneens interes-

sante gegevens te destilleren omtrent de

omstandigheden van de vrouwen in hun

gezin. Van de 71 vrouwen stierven er vijf tij-

dens of kort na de geboorte van een kind. In

drie gevallen stierven moeder en kind tijdens

of kort na de bevalling. Het meest dramati-

sche voorval is wel, dat een vrouw circa één

jaar na de geboorte van haar vijftiende kind

op vijfenveertigjarige leeftijd overleed.

Verder overleed één vrouw op tweeënveer-

tigjarige leeftijd bij de geboorte van haar

zesde kind; één vrouw overleed op negenen-

dertigjarige leeftijd eveneens bij de geboorte

van haar zesde kind; één vrouw stierf op

vijfendertigjarige leeftijd bij de geboorte van

haar achtste kind en één vrouw overleed bij

de geboorte van haar elfde kind op tweeën-

veertigjarige leeftijd. Opvallend is dat het

overlijden van deze vrouwen vaak “samen-

viel” met een bevalling op het einde van hun

vruchtbare periode. (45 jaar en 2x 42 jaar.

Aantal bevallingen respectievelijk overlij-

dens van kinderen

Sommige vrouwen met een groot gezin heb-

ben het extra hard te verduren gehad als

gevolg van de grote kindersterfte. Hieronder

een overzicht van de meest schrijnende

gevallen.

Desalniettemin bereikten 45 van de 71 vrou-

wen met een gezin van acht of meer kinde-

ren een gemiddelde leeftijd van ongeveer 71

jaar. Opmerkelijk is dat verschillende vrou-

wen met een groot gezin een zéér hoge leef-

tijd bereikten. Eén vrouw kreeg negen kinde-

ren en werd 91 jaar; één had 13 kinderen en

werd 85 jaar; één vrouw kreeg 12 kinderen

en bereikte de leeftijd van 92 jaar; één vrouw

beviel tien keer en werd 89 jaar; nog een

andere kreeg 12 kinderen en werd 89 jaar;

één vrouw had elf kinderen en stierf op 90-

jarige leeftijd. Tot slot een vrouw die twaalf

kinderen kreeg en zelfs de leeftijd van 95

jaar bereikte.

Geborenen in 1900

Voornoemde studie geeft ons

ook inzicht hoe het de 71 kinde-

ren die in 1900 zijn geboren is

vergaan. Zesentwintig kinderen

overleden op jonge leeftijd, 
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Het gezin van Antonius en Francisca

van de Westelaken-de Laat. Boven

v.l.n.r. : Antje, Jan, Annie en Toos.

Onder v.l.n.r. : Joke, vader Antonius

van de Westelaken, moeder Francisca

van de Westelaken-de Laat en Wim. 

De moeder van Francisca overleed

vier dagen na de geboorte van haar

dochter in 1903. 

Francisca werd 83 jaar.



waarvan 25 kinderen tussen 0 en 2 jaar. Een

kind stierf op 6-jarige leeftijd. Van de overige

45 bleven er 6 ongehuwd, waarvan er twee

voor het priesterschap hebben gekozen. Een

koos voor het leven van kloosterzuster. Van

twee personen is geen nadere informatie

bekend. De overige 35 zijn getrouwd. De

beide echtelieden van één huwelijkspaar

behoorden tot de groep van de in 1900 gebo-

renen, zodat er 34 huwelijken overbleven. Uit

deze 34 huwelijken werden 192 kinderen

geboren in het tijdvak 1920 tot circa 1945,

oftewel een gemiddeld aantal van 5,63 kinde-

ren per gezin. Er waren twee huwelijken zon-

der kinderen, twee met één en drie met twee

kinderen. Indien men de drie kleinste gezin-

nen buiten beschouwing laat, komt men op

een gezinsgrootte van 6,82 kinderen. Ten

opzichte van hun ouders een aanzienlijke

daling van bijna twee kinderen per gezin. Een

voor de hand liggende verklaring is dat de

geboortebeperkende middelen op basis van

natuurlijke methoden dat effect hebben ver-

oorzaakt. 

Doordat meer mensen in loondienst gingen

werken kwam men met de buitenwereld in

contact en daarmee ontstonden andere inzich-

ten. Sommige geestelijken zullen dat proces

met de kerkelijke wetgeving in de hand al dan

niet met overtuiging hebben willen voorko-

men. De daling zette desalniettemin door. De

gemiddelde leeftijd die de gehuwde vrouwen

behaalden was circa 73 jaar. Ten opzichte van

hun (schoon)moeder een verhoging van onge-

veer twee jaar. De gemiddelde huwelijksleef-

tijd van de mannen was 27,08 jaar en van de

vrouwen 24,86 jaar. 

Opmerkelijk is dat 20 (ruim 9 %) van de kin-

deren geboren werd toen hun moeder al 36

jaar of ouder was. Van 10 van de kinderen

(circa 5 %) was de moeder bij de geboorte de

leeftijd van veertig jaar al gepasseerd. 

De periode na 1900

De gegevens uit eerdergenoemde demografi-

sche studie in de periode 1801-1900 zijn hier-

voor reeds verwerkt en beschreven. 

In het tijdvak 1900 tot 1914 werden er 670

kinderen geboren en overleden er 387 perso-

nen. Eind 1913 bedroeg het aantal inwoners

van Den Dungen 1561. Dat is een toename

van 184 inwoners sinds 1900. In vergelijking

met de periode 1811 tot 1900 was dat een ver-

dubbeling van de groei van de bevolking.

Deze grote groei zal zeer zeker mede zijn ver-

oorzaakt door de invoering van twee nieuwe

wetten in 1901: de Gezondheidswet en de

Woningwet.

Voor de periode daarna beperk ik me tot

1970. Voor laatstgenoemd jaartal is gekozen,

omdat in dat jaar door de gemeenteraad van

Den Dungen werd besloten dat voortaan ook

personen van buiten het dorp een woning in

de gemeente konden gaan bouwen. Door dat

besluit kreeg men te maken met een veel gro-

ter, maar wisselend aantal inkomende en ver-

trekkende bewoners, waardoor een vertekend

beeld zou kunnen ontstaan. Het jaartal is

eveneens van belang, omdat vanaf eind vijfti-

ger jaren van de vorige eeuw het gebruik van

geboortebeperkende middelen, zoals de anti-

conceptiepil, mogelijk werd. Het gebruik

6

Vier vrouwen van een (zeer) groot gezin, die desondanks een uitzonderlijk hoge leeftijd hebben bereikt. V.l.n.r.: Nel

Goossens-van de Westelaken (13 kinderen, 85 jaar), Elisabeth van der Aa-van den Boom (9 kinderen, 91 jaar),

Dina Smits-van Heck (12 kinderen, 92 jaar) en Maria Wijgergangs-van de Koevering (12 kinderen, 95 jaar).



heeft ook de Dungense gezinsgrootte danig

beïnvloed. In de periode 1914 tot 1970 wer-

den 3822 kinderen geboren en zijn 1329 per-

sonen overleden. Het aantal inwoners in die

periode steeg naar 3675 personen. Een toe-

name van 2091 inwoners.4) De groei is

hoofdzakelijk  het gevolg geweest van  de

verbeterde hygiëne en gezondheidszorg. Dit

resulteerde in een geleidelijke terugloop van

de kindersterfte en had mede een verhoging

van de gemiddelde leeftijd tot gevolg.

Daarnaast maakten de verbeterde bestaans-

mogelijkheden de groei mogelijk.

Een 20-eeuws fenomeen

In 2006 is onderzoek gedaan naar de overle-

denen in de Dungense St. Jacobus de

Meerdere parochie.5) In de periode tussen

1957 en 2005 werden 1770 kinderen geboren

waarvan er “slechts” 67 op een leeftijd tus-

sen nul en elf jaar overleden (circa 4 %). In

het tijdvak vanaf 1811 tot 1914 lag het

gemiddelde sterftepercentage in die categorie

op 28,2 %. Uit deze cijfers blijkt dat de kin-

dersterfte sinds 1914 met circa 24 % vermin-

derd is. Als het aantal geboorten nagenoeg

stabiel blijft en de kindersterfte almaar daalt,

dan resulteert dat in het ontstaan van grote

gezinnen. Dit proces heeft zich vanaf het

einde van de negentiende eeuw voltrokken

en kan worden toegeschreven aan de voor-

uitgang van de medische wetenschap en de

verbeterde gezondheidszorg, maar vooral aan

het gebrek aan practisch bruikbare geboorte-

beperkende middelen. Het verschijnsel van

de grote gezinnen mag om die reden een

fenomeen van de 20e eeuw worden

genoemd. Om de problematiek van het

groeiend aantal grote gezinnen te lijf te gaan,

gingen wetenschappers en medici vanaf het

eind van de 19e eeuw “echt” aan de slag met

de ontwikkeling van middelen om het kin-

dertal te kunnen beperken. Uiteindelijk kwa-

men vanaf het eind van de jaren vijftig van

de vorige eeuw voor eenieder geboortebeper-

kende middelen zoals o.a. de anticonceptie-

pil ter beschikking. Veel echtparen maakten

van die mogelijkheid uiteraard graag

gebruik. De gezinsgrootte liep vanaf de jaren

zestig van de vorige eeuw gestaag terug. In

de meeste  gezinnen beperkte het kindertal

zich dan ook tot twee à vier kinderen. Eind

zestiger jaren van de vorige eeuw kwam er

een einde aan het fenomeen grote gezinnen.

Het gezin van Toon en Hanneke van

Gestel-van den Oetelaar

Mijn vader werd in 1898 geboren en mijn

moeder in 1901. Het echtpaar trouwde in

1927. De huwelijksleeftijd kwam nagenoeg

overeen met de gemiddelde huwelijksleeftijd

van de 35 in 1900 geborenen die trouwden. 

Dat zij konden gaan trouwen, hadden ze te

danken aan een kinderloze oom en tante van

vaderskant die het jonge stel de mogelijkheid

bood om de boerderij Woudseweg 31 over te

nemen zodat ze een eigen bedrijf konden

beginnen. Voor mijn kinderloze oudoom en

oudtante gaf dat een goed gevoel, omdat

daarmee in principe de bedrijfsopvolging

geregeld was. Tevens bood men een jong stel

uitzicht op de toekomst. De overname van

een boerenbedrijf gebeurde onder redelijk

gunstige condities. Voor mijn ouders een bui-

tenkansje. Dergelijke situaties kwamen toen-

tertijd overigens regelmatig voor. 

Tussen 1928 en 1944 werden in de ouderlij-

ke woning aan de Woudseweg negen jongens

en vijf meisjes geboren. Uitzonderlijk is dat

alle veertien kinderen gezond zijn opge-

groeid. De auteur van dit artikel is als jong-

ste van de jongens in 1942 geboren. Zijn

jongste zus kwam tijdens de bevrijding van

het zuiden van ons land in 1944 in een

schuilkelder ter wereld.6)

Het was tot aan de zeventiger jaren van de

vorige eeuw heel normaal dat kinderen thuis

in de ouderlijke woning werden geboren.

Hoogstwaarschijnlijk is dat een belangrijke
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Boerderij Woudseweg 31 omstreeks 1965.



reden geweest waarom het vroeger nogal

eens voorkwam dat moeder en/of kind tij-

dens of kort na de bevalling het leven lieten.

Tot circa 1950 was het een grote uitzonde-

ring als een baby in het ziekenhuis ter wereld

kwam. In Den Dungen kwam dat pas voor

vanaf het midden van de jaren dertig van de

vorige eeuw. Dat had uiteraard ook een

financiële reden. Alleen welgestelden konden

zich die mogelijkheid permitteren. Voor

zover bekend is de eerste vrouw uit Den

Dungen die in het ziekenhuis een kind baar-

de, Monique van Rijckevorsel-van Lanschot

geweest. Dat was in 1936. Het kind Thom

werd in het Carolusziekenhuis in Den Bosch

geboren. Verder is bekend dat enkele vrou-

wen van welgestelde Dungense families

omstreeks 1950 vanwege te verwachten

complicaties in het ziekenhuis zijn bevallen.

Meestal koos men dan voor het Lidwina zie-

kenhuis in Schijndel.

Gezinssituatie

Van de kinderen uit het gezin Van Gestel-van

den Oetelaar trouwden er tien. Uit de huwe-

lijken, die tussen 1955 en 1971 plaatsvon-

den, werden vijfentwintig kinderen geboren.

Dat komt neer op een gemiddeld kindertal

van 2,5. De gezinsgrootte voldeed geheel

aan de norm van de zestiger en zeventiger

jaren van de vorige eeuw. De gemiddelde
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huwelijksleeftijd van de jongens bedroeg

circa dertig jaar en dat van de meisjes ruim

26 jaar. De relatief hoge huwelijksleeftijd

van de jongens is sterk beïnvloed door het

feit dat er niet voldoende perspectief was om

een gezin te stichten. Dit had alles te maken

met het feit dat het niet meer voor iedereen

mogelijk was om een eigen boerenbedrijf te

starten. Het merendeel van de kinderen

moest een andere werkkring zien te vinden.

Ze moesten de kost kunnen verdienen. Als

een meisje een partner had gevonden die al

in loondienst was, dan kon er uiteraard wel

getrouwd worden. Bij de oudste zus was dat

in 1955 reeds het geval. Twee jongens, waar-

onder de auteur van dit artikel, zijn onge-

huwd gebleven. Het ongetrouwd blijven was

vaak een gevolg van het feit dat een of meer-

dere kinderen de zorg voor hun ouders op

zich namen, zodat bij wijze van spreken het

trouwen er bij inschoot. In sommige gevallen

trouwde de betrokkene na het overlijden van

de ouders alsnog. In ons gezin heeft een van

de meisjes die rol op zich genomen. Zij heeft

haar vader, die al sinds 1949 weduwnaar

was, tot aan zijn overlijden in 1979 verzorgd.

Eén meisje koos voor een leven als klooster-

zuster. 

De zorg voor een groot gezin

Vaak wordt de vraag gesteld hoe het inder-

tijd mogelijk is geweest, dat er zoveel kinde-

ren in  een groot gezin hebben kunnen

opgroeien. Voor het antwoord op die vraag

moet men naar de historische ontwikkelin-

gen vanaf het midden van de negentiende

eeuw kijken. De groei van de voedselbehoef-

te werd ook veroorzaakt door de verminde-

ring van de kindersterfte. Er moesten dus

meer monden worden gevoed. Maar de gro-

ter wordende gezinnen maakten het ook

weer mogelijk dat de productie van voedsel

kon worden verhoogd. Tot aan de Tweede

Wereldoorlog moest het meeste werk op de

boerderij handmatig gebeuren, zodat veel

handen nodig waren om het werk te kunnen

doen. Door het terugdringen van de kinder-

sterfte groeide zoals we zagen de bevolking

met als gevolg nog meer werk voor boeren

en tuinders. Naast de agrarische sector kwam

er steeds meer werkgelegenheid in de indus-

trie. Door de toegenomen mogelijkheden van

transport (fiets en tram) en de verbeterde

infrastructuur kon men verder weg gaan wer-

ken, anders dan in de 19e eeuw, toen lopen

de enige manier was. Kinderen uit de arbei-

ders- en boerengezinnen kregen toenemende

mogelijkheden om in loondienst te werken.

Door de verminderde kindersterfte ontstond

er dus een groot arbeidspotentieel. Dat had

een aantrekkende werking op bedrijven om

zich in Brabant te vestigen. Voorbeelden

hiervan zijn technische bedrijven zoals

Philips en Daf in Eindhoven die vooral aan

mannen werk boden. Doordat in 1901 de

Woningwet van kracht werd en de bevolking

sterk groeide ontstonden er bouwbedrijven

die vakmensen werk boden. Ook voor vrou-

wen werd door bedrijven gelegenheid tot

werken geboden. Oorspronkelijk was

Kousenfabriek Jansen de Wit in Geldrop

gevestigd, maar dat bedrijf begon vanwege

een groot arbeidspotentieel in onze regio een

bedrijf in Schijndel. Het levensmiddelenbe-

drijf De Gruyter in Den Bosch moet ook

onder die categorie worden vermeld.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben er

voor gezorgd dat de leefomstandigheden in

grote gezinnen alsmaar beter werden. In de

agrarische sector had de mechanisatie na de

Tweede Wereld-oorlog grote gevolgen voor

de kinderen uit de boerengezinnen. Er kwam

in de samenleving een industriële ontwikke-

ling op gang. Hierdoor ontstond steeds meer

werkgelegenheid buiten de traditionele land-

bouw. Dit had ook tot gevolg dat er meer

voedsel geproduceerd moest worden. Van

deze wisselwerking hebben boeren en tuin-

ders vanaf circa 1900 geprofiteerd en metho-

den ontwikkeld om meer voedsel te produce-

ren. In de loop van de twintigste eeuw zijn

geleidelijk aan de huidige agrarische bedrij-

ven ontstaan.     

Onderwijs voor jongens

Vanaf omstreeks 1900 was men nagenoeg

helemaal aangewezen op basisonderwijs ter

plaatse. Slechts een enkeling genoot vervolg-

onderwijs. Het hoofd der school was als

regel gespecialiseerd in de land- en tuin-
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bouw, zodat de jongens op dat gebied al de

nodige kennis bijgebracht kregen. Maar alles

was op zeer bescheiden schaal. Na 1900

kwam langzaam het land- en tuinbouwonder-

wijs op gang door het geven van cursussen.

In Den Dungen werden deze cursussen ook

gegeven waaraan mijn vader deelnam. Een

en ander was een gevolg van de in 1914

gestichte Rijksproeftuin aan de Hooidonk. In

verband met de voedselvoorziening van stad

en regio was de tuinbouw voor Dungenaren

de belangrijkste bestaansbron. Voedsel werd

geteeld voor eigen gebruik en het overige

werd in Den Bosch en elders op markten

verkocht of gevent. Het lager landbouwon-

derwijs startte circa 1930 in Schijndel. Later

kwam er ook in Berlicum een lagere land-

bouwschool. Een groot deel van de jongens

uit de land- en tuinbouwgezinnen kregen

daar hun opleiding. Daarnaast werden er

vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw

cursussen melken en snoeien gegeven. Van

de negen jongens uit het gezin Van Gestel-

van den Oetelaar zijn er zes die een volledi-

ge opleiding lager landbouwonderwijs heb-

ben genoten. De auteur van dit artikel heeft

een jaar landbouwonderwijs gevolgd. 

Gezien de beperkte mogelijkheden om in de

land- of tuinbouw werk te kunnen vinden,

werd hem geadviseerd om naar de Mulo in

Schijndel te gaan. Daarna volgde een oplei-

ding aan de U.T.S. en vervolgens aan de

H.T.S. in Den Bosch. Een broer volgde in

eerste instantie een priesteropleiding, maar

stapte over op de Mulo-opleiding in

Schijndel. Hierna vond hij als eerste uit ons

gezin werk in de (grafische) industrie. Een

andere broer volgde een studie aan het gym-

nasium van de Norbertijnen in Heeswijk met

het doel om een priesteropleiding te volgen.

Ook hij brak zijn studie vroegtijdig af en

ging bij veevoederfabriek Koudijs in Den

Bosch werken. De meeste oudere broers heb-

ben door zelfstudie in de avonduren hun weg

in de samenleving moeten vinden. Een van

mijn broers heeft de boerderij van mijn

ouders vanaf 1965 voortgezet.  De overigen

moesten noodgedwongen buiten de land- of

tuinbouw emplooi zoeken.        

Onderwijs voor meisjes

Voor de meisjes uit agrarische gezinnen was

werken in een gezin weggelegd. Dat kon in

het eigen gezin zijn of als  dienstmeid elders. 
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In grote gezinnen moest het oudste meisje

vaak thuis helpen, maar de jongere kregen de

kans om huishoudonderwijs bij de zusters

van Schijndel te volgen. Van ander vervolg-

onderwijs werd door meisjes van het platte-

land zelden gebruik gemaakt. Allerhande

cursussen zoals naaien en koken waren een

vast onderdeel van het leven van de meisjes.

Elk gezinslid moest er goed verzorgd uitzien,

vandaar dat een van de meisjes uit het gezin

de taak had om naai- en verstelwerk op zich

te nemen. Dat was bijna een dagtaak. 

Na de oorlog werden door de Jonge

Boerinnenbond diverse cursussen gegeven

die men kon volgen. In ons gezin werd men

door onze ouders aangespoord om aan derge-

lijke opleidingen deel te nemen. Onderwijs

werd door mijn ouders belangrijk gevonden. 

Het leven in een groot gezin

Vrije tijd en ontspanning zijn begrippen die

vooral in grote boerengezinnen pas in de

loop van de tweede helft van de twintigste

eeuw zijn ontstaan. Tot die tijd werd er

gewerkt zo lang de natuur het toeliet; vanaf

het moment dat het licht werd tot de avond

was aangebroken. Na nog wat te hebben

gegeten en gezamenlijk het rozenhoedje te

hebben gebeden werd vroeg naar bed

gegaan. Als de dag weer was aangebroken,

stond men op en ging iedereen met zijn

eigen taak aan de slag. Er werden lange

werkdagen gemaakt, slechts onderbroken

door momenten om te eten. Na het middage-

ten was het onder de boerenbevolking de

gewoonte om een tijdje te rusten. Het hierbo-

ven geschetste herhaalde zich dagelijks van

maandag tot en met zaterdag. Zondag was

het rustdag, maar ook dan moesten enkele

noodzakelijke werkzaamheden gedaan wor-

den. Hieronder viel het voeren van het vee

en het melken van de koeien. De tijd die res-

teerde werd gebruikt om de zondagsplicht te

vervullen. Moeder en de kinderen gingen al

vroeg naar de kerk. Vader ging pas als het

vee verzorgd was; hij ging naar de Hoogmis.

Voor de kinderen was het niet ongebruikelijk

om twee maal naar de kerk te gaan. In de

namiddag werden er vaak nog speciale dien-

sten voor de jongeren in de kerk gehouden. 

Vrije tijd en ontspanning

De overige tijd kon worden gebruikt om bij

buren, familie en vrienden wat bij te praten.

In de zomermaanden werd de middag gevuld

met bezoek aan de landerijen om te bekijken

hoe de gewassen er bij stonden. In veel

gevallen mochten de wat oudere kinderen

dan met vader mee. Soms mochten kinderen

met vader of moeder naar opa, oma, een oom

of tante. Familiebezoek stond hoog op de

agenda. De oudere kinderen brachten de

avond door met kaarten, buurten of handwer-

ken. 

In de zomermaanden was het bezoek aan

kermissen populair. Het vrouwelijk deel van

het gezin hield zich ’s zondags vaak bezig

met handwerken, zoals breien, borduren en

haken.

In 1922 werd in Den Dungen voor jongens

de Jonge Boerenstand opgericht. Deze ver-

eniging organiseerde onder andere toneel-

avonden en cursussen. Daardoor kwam voor

de niet schoolgaande jeugd enige ontspan-

ning tot stand. In 1939 werd de Jonge

Boerinnenbond in Den Dungen opgericht.

Ook deze vereniging bracht, zij het nog heel

sporadisch wat ontspanning voor de meisjes.

Na de Tweede Wereldoorlog gingen leden

van beide verenigingen zich geleidelijk aan
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Anneke in het klooster achter de naaimachine. 

Na het volgen van de Huishoudschool in

Schijndel en naaicursussen had Anneke in het

gezin de taak om het vele naai- en verstelwerk te

doen. Haar kennis en vaardigheid op dat gebied

kwamen ook in het klooster goed van pas.



bezig houden met het beoefenen van sport.

Vanaf de vijftiger jaren kwam alles in een

stroomversnelling. 

Zolang het me heugt hebben we thuis de

krant gelezen. Ook vakliteratuur kwam bij

ons binnen vanwege het feit dat vader in

allerlei besturen zat. Verder was er allerlei

kerkelijke informatie, onder meer de Sint-

Jansklokken, het informatieblad van het

Bossche bisdom. 

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg was tot omstreeks 1900

in Den Dungen heel beperkt. Er was in ons

dorp nog geen huisarts. Men was aangewe-

zen op artsen die in de omliggende dorpen

een praktijk hadden. Daar werd om prakti-

sche en financiële redenen uitsluitend in

uiterste noodzaak gebruik van gemaakt. Het

gevolg laat zich raden. Met de kraamzorg

was het wel iets beter gesteld. Een aantal

vrouwen had zich in de praktijk geschoold

om bij de geboorte van een kind te helpen.

In geval van complicaties ging het, vanwege

gebrek aan voldoende kennis, nogal eens

fout. Ook de hygiënische omstandigheden

waren slecht. Men was aangewezen op put-

water en de zorg voor zuiver water stond

vaak op een laag pitje. Dat de kindersterfte

hoog was, is dan ook heel begrijpelijk. Als

regel kan worden gesteld, dat indien men de

kindertijd goed was doorgekomen, de kans

om een hoge leeftijd te bereiken behoorlijk

groot was. 

In 1933 vestigde dokter Prinsen zich in ons

dorp. Het effect was al snel merkbaar, name-

lijk een afname van het aantal overleden kin-

deren en ouderen. Voorwaarde was wel dat

men vroegtijdig medische hulp inriep. 

Vanaf omstreeks 1900 was er van overheids-

wege meer aandacht voor de gezondheids-

zorg (woningbouw enz.) Mijn ouders hebben

hoogstwaarschijnlijk, door gevoelig te zijn

voor de vele goede raadgevingen, hier de

vruchten van mogen plukken. Daarin is een

belangrijke reden te vinden waarom alle kin-

deren, die in het gezin zijn geboren, in leven
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Boven een kwitantie van de ziekenhuisverzekering en
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Gestel en Mies Pijnappels. 



zijn gebleven. Als het nodig was, werd door

de ouders een arts ingeschakeld. Die moest

contant worden betaald. Een verzekering

voor ziektekosten kon alleen door de meer

vermogenden uit het dorp worden betaald.

Toen mijn vader omstreeks 1930 voor een

blindedarm in het ziekenhuis moest worden

behandeld, kwam dat helemaal voor eigen

rekening. 

Pas circa 1940 werd het door de oprichting

een onderafdeling van de Boerenbond moge-

lijk een ziekteverzekering af te sluiten.

Gebruikelijk was toen dat alleen de kosten

van ziekenhuis en behandeling door een spe-

cialist in het verzekeringspakket waren opge-

nomen. Ook in ons gezin werd een zieken-

huisverzekering afgesloten. 

Als een van de kinderen in loondienst ging

werken, waren zij via de werkgever verplicht

verzekerd met als gevolg een lagere gezins-

premie. Achteraf is gebleken dat het afsluiten

van een verzekering heel verstandig is

geweest. Eén van mijn broers is jarenlang

onder behandeling van een specialist

geweest. Zoals mijn vader vaak heeft ver-

teld; heeft dat ons gezin wel enkele koeien

gekost. Ook de specialistische behandeling

van mijn moeder na de openbaring van kan-

ker heeft veel geld gekost. Zij stierf uiteinde-

lijk in 1949.

Het onvolledig gezin

Het overlijden van mijn moeder heeft op ons

gezin een onvoorstelbaar grote impact gehad.

Mijn vader bleef na het overlijden van zijn

vrouw in 1949 met veertien kinderen achter.

Gelukkig had mijn oudste broer enkele

maanden voor het overlijden de meerderjari-

ge leeftijd bereikt. Zoals gebruikelijk werd

mijn vader volgens de wettelijke voorschrif-

ten als voogd aangesteld. Doordat de oudste

zoon meerderjarig was geworden, kon deze

door de kantonrechter tot toeziend voogd

benoemd worden. Dit laatste feit is van

onschatbare waarde gebleken om het gezin

bij elkaar te houden. Mijn vader is als

weduwnaar door het leven gegaan, zodat de

kinderen door hun zussen en broers, met de

hulp en steun van ooms en tantes, opgevoed

zijn. Uit die situatie is, wellicht nog meer

dan in andere grote gezinnen, een innige en

warme familieband ontstaan. 
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huis. Onder de rekening voor de kosten van de blin-

dendarmoperatie.



De grote gezinnen van voorheen

Het gezin waarin de auteur van dit

artikel is opgegroeid was niet

uniek. Er waren, zoals hierboven

al is beschreven, heel veel grote

gezinnen, het ene al groter dan het

andere. Aan de Woudseweg woon-

den drie grote gezinnen vlak bij

elkaar. Onze naaste buur was het

gezin van Hubertus en Miet van

Grinsven-van Nielen met hun acht

kinderen. Er zijn negen kinderen

geboren, maar het zesde kind is op een leef-

tijd van zeven maanden overleden. De

ouders waren in 1926 getrouwd zodat de

kinderen van gelijke leeftijd waren als die uit

ons gezin. 

Amper honderd meter verderop woonde

op Woudseweg 41 het gezin van Toon en

Drieka van Alebeek-Voets. De ouders

waren in 1942 getrouwd. Dat gezin telde

elf kinderen waarvan er één op 6-jarige

leeftijd is overleden. 

Rond 1960 woonden er dus op een

oppervlakte ter grootte van een voetbal-

veldje drie gezinnen met in totaal 38 per-

sonen inclusief hun ouders. De kinderen

uit het gezin Van Alebeek-Voets hebben,

in tegenstelling tot de kinderen uit de

twee andere gezinnen, na de oorlog door

de veranderde omstandigheden volop

mogelijkheden tot vervolgonderwijs

gekregen. Toen de kinderen uit de drie

gezinnen vanaf midden van de jaren vijf- 

tig en zestig trouwden waren er

anticonceptiemiddelen beschik-

baar. Dat betekende een defini-

tief einde aan de grote gezinnen

zoals waarin men zelf was opge-

groeid. De ouders konden voort-

aan zelf het aantal kinderen

bepalen.  
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Het gezin van Bert en Miet van Grinsven-van Nielen. Boven
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Het gezin van Toon en Drieka van

Alebeek-Voets.  

Staand boven Frans.

Midden v.l.n.r.: Thea, Ton, Jos, vader

Toon van Alebeek, Sjeanne, Jan,

Mariet, moeder Drieka van Alebeek-

Voets en Marti.

Zittend vooraan Hans en Rita.



Tot slot

Grote gezinnen zijn ontstaan nadat de kinder-

sterfte vanaf het eind van de 19e eeuw door

verbeterde hygiëne en gezondheidszorg snel

verminderde. De (medische) wetenschap

bezat nog onvoldoende kennis om ouders

hulp te bieden om de groeiende gezinsgrootte

in te perken. Vanaf de zestiger jaren van de

vorige eeuw kwam er eindelijk een door-

braak met de introductie van anticonceptiepil. 

De groeiende gezinsgrootte heeft van

omstreeks 1900 een explosieve groei van de

bevolking tot gevolg gehad waardoor een

groot arbeidspotentieel ontstond. De opko-

mende industriële revolutie heeft daarvan

zijn vruchten kunnen plukken. Nadat ouders

omstreeks 1960 over geboortebeperkende

middelen konden beschikken, ontstond er een

tekort aan arbeidskrachten in de industrie.

Hierdoor was er behoefte om personeel aan

te trekken uit het gebied rond de Middel-

landse Zee landen met een heel andere cultu-

rele achtergrond. Onze huidige samenleving

worstelt anno 2014 danig met deze proble-

matiek. 

De verbeterde gezondheidszorg heeft tot

gevolg gehad dat de levensverwachting flink

is toegenomen. De vraag rijst of door de

beperking van de gezinsgrootte, het terug-

dringen van de kindersterfte en een steeds

hogere levensverwachting de financiële

gevolgen daarvan in de nabije toekomst

betaalbaar zullen blijven.
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Foto t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Jos en Riek van

Gestel-van Alebeek op 29 januari 1983. Boven v.l.n.r.:

Thea van den Berk-van Gestel, Marietje, Jo van den

Berk, Riek van Gestel-van Alebeek, Jos, Tiny van

Gestel-Langenhuijsen, Jan, Cor van Roessel-van

Gestel, Ad van Roessel, Mientje van Gestel-Rovers,

Bert, Martien en Diny van Gestel-van Gerven. Onder

v.l.n.r.: Henk, Mientje Geerts-van Gestel, Toon Geerts,

Annie van Gestel-van Helvoirt, Gerard, Gerrie van

Gestel-van Oirschot, Toon, Ria van Gestel-de Kroon en

Piet. Wim was in 1982 overleden. Voor Anneke golden

de strenge regels van de Benedictinessenorde.


