
Naspeuringen van Paul Theelen: Twee echtparen Coolen-Dijstelbloem

Twee echtparen Coolen-Dijstelbloem in één huis Gerwenseweg 12 te Nuenen

Het huis Gerwenseweg 12 te Gerwen, gemeente Nuenen, van mijn schoonouders Jan Coolen 
en Miet Dijstelbloem is rond 1978 afgebroken en vervangen door een nieuw huis in de 
achtertuin (“in den hof”). Het oude huis moest plaats maken voor een fietspad langs 
de provinciale weg Nuenen-Gerwen.
Naspeuringen naar de geschiedenis van het oude huis leverden enkele verrassingen, 
o.a. dat er vanaf 1951 tot 1970 twee gezinnen Coolen-Dijstelbloem gelijktijdig 
gewoond hebben, hoewel deze strikt gesproken geen familie van elkaar waren.

Korte uitleg
In het kort een uitleg van de bewoners, later volgen dan meer details.

Twee echtparen Coolen-Dijstelbloem in één woning
Als Jan Coolen in 1951 trouwt met Miet Dijstelbloem, zijn ze beiden al wat ouder. Jan
Coolen (geboren in 1916) woonde toen weer bij zijn pleegouders Janus (Christanus) 
Coolen, zijn echte oom, en Kaat (Catharina) Rijnders. Kaat Rijnders was geboren in 
1880 in Nuenen uit een ongehuwde moeder. In 1885 was haar moeder getrouwd met een 
Johannes Rijnders, bij welke gebeurtenis het meisje Kaat gewettigd werd door haar 
stiefvader en aldus Rijnders genoemd werd. Wel werd door dorpsgenoten nog lang de 
naam Dijstelbloem in plaats van Rijnders gebezigd.
Miet Dijstelbloem (geboren in 1914) was wellicht zeer ver familie van Kaat Rijnders, 
alias Dijstelbloem, maar een duidelijke band is nog niet aangetoond. Jan Coolen was 
dus een neef van Janus Coolen en opgenomen toen zijn moeder in 1922 in Stiphout 
stierf. Zijn vader kon niet voor alle kinderen zorgen en zo kwam Jan als kind bij het
kinderloze echtpaar Coolen-Rijnders. Deze waren in 1915 getrouwd en blijkbaar was er 
geen uitzicht op eigen kinderen, want ook later zijn er geen kinderen geboren.
Hoe dan ook, het langwerpige huis werd rond 1951 in tweeën gedeeld voor de beide 
echtparen. Na het huwelijk werden drie kinderen Coolen geboren in het huis, te weten 
Maria, Bert en Theo Coolen. De auteur van dit stuk is getrouwd met Maria in 1978.

Voorouders van Catharina Dijstelbloem
De moeder van Kaat Dijstelbloem was dus bij de geboorte van het kind ongehuwd; 
Johannes Rijnders was zeer waarschijnlijk niet de echte vader. In de trouwakte van 
Johannes Rijnders en Johanna Maria Dijstelbloem (Nuenen, 12 november 1885) lezen we 
o.a.:
“Partijen, echtgenooten, verklaren dat zij in leven hebben één, op den een-en- 
twintigsten Junij achttien honderd en tachtig, alhier geboren kind van het 
vrouwelijke geslacht hetwelk op den twee-en-twintigsten dier maand is aangegeven en 
in het geboorteregister dezer gemeente over dat jaar onder volgnummer veertig is 
ingeschreven onder den naam van Catharina dochter van Johanna Maria Dijstelbloem, 
blijkens hierbij overlegde geboorteakte, welk kind zij bij deze verklaren te 
erkennen en te wettigen, waarvan op den kant dier geboorteakte zal worden melding 
gemaakt.”

Aangifte van de geboorte van Catharina of Kaat werd verricht door haar grootvader 
Johannes Dijstelbloem:
“In het jaar een duizend acht honderd tachtig, den twee-en-twintigsten der maand 
Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, provincie Noordbrabant, verschenen Johannes Dijstelbloem oud zes-en-
veertig jaren, van beroep wever wonende te Gerwen alhier, die in tegenwoordigheid 
van twee getuigen, als van Jan Renders oud zes-en-veertig jaren, van beroep 
landbouwer wonende te Nuenen alhier en van Lucas van Kuik oud zes-en-veertig jaren, 
van beroep landbouwer wonende te Nuenen alhier en heeft verklaard dat
Johanna Maria Dijstelbloem, ongehuwd oud twintig jaren, van beroep zonder wonende te
Gerwen alhier, te zijnen woonhuize en in zijne tegenwoordigheid aldaar bevallen is 
van een kind van het vrouwelijke geslacht geboren op Maandag den een-en-twintigsten 
der maand Junij een duizend acht honderd tachtig, om drie ure des morgens welk zal 
genaamd worden Catharina
Van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing,
is onderteekend door ons met den aangever en de getuigen.
J Dystelbloem
J Renders De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
L v kuik J Sengers”
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In de marge vinden we de volgende handgeschreven tekst:
“Bij de akte van voltrekking van het huwelijk tusschen Johannes Rijnders, Johanna 
Maria Dijstelbloem verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, den twaalfden November achttienhonderd vijf-
en-tachtig, onder nummer elf, is het kind in nevenstaande akte voorkomende en 
genoemd Catharina, geboren van Johanna Maria Dijstelbloem door hen erkend en 
gewettigd. Nuenen, den twaalfden November achttienhonderd vijf-en-tachtig. Den 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

van Homberg”

Evenzo vinden we de geboorte van een tweede “onecht” kind Johanna Maria Dijstelbloem 
op 29 december 1883:
“verschenen: Johannes Dijstelbloem, oud negen-en-veertig jaren, van beroep wever, 
[…] ons heeft verklaard dat Johanna Maria Dijstelbloem, ongehuwd oud drie-en twintig
jaren, van beroep zonder wonende te Gerwen alhier, te zijnen woonhuize in wijk B en 
in zijn tegenwoordigheid, aldaar bevallen is van een kind van het vrouwelijk 
geslacht geboren op Zaterdag den negen-en-twintigsten der maand December een duizend
acht honderd drie en tachtig, om elf ure des voormiddags welk kind zal genaamd 
worden Johanna Maria”
Dus twee kinderen worden verwekt bij het dan nog jonge vrouw Johanna Maria 
Dijstelbloem in een tijdbestek van drie jaar. In beide gevallen geeft de opa het kind
aan, verder wordt er helemaal niets geschreven over wettigen o.i.d. door een andere 
man. Overigens sterft dit kind na drie dagen.

Johannes Dijstelbloem en Petronella Verhagen
Johannes Dijstelbloem was op 22 augustus 1860 getrouwd met Petronella Verhagen. Omdat
Johanna Maria geboren was op 22 januari 1860 werd in de trouwakte ook vermeld dat er 
al een kind geboren was. Rond 1843 werd Jaspert Dijstelbloem geboren, die rond 13 
februari 1906 verdronken gevonden werd in de Zuidwillemsvaart bij Aarle-Rixtel en 
Maria Catharina Dijstelbloem, geboren te Nuenen op 11 mei 1865. Deze Maria Catharina 
trouwt op 11 februari 1904 met Peter Johannes van de Goor. Zij overlijdt te Lierop op
28 mei 1916.

Hendricus Verhagen, Johanna Maria Hendriks en Katarina Verhagen
Johannes Dijstelbloem was de zoon van Hendrik of Hendricus Dijstelbloem (ook wel 
Dystelbloem) en Johanna Maria Hendriks (ook wel Hendrikx). Hij werd geboren in Nuenen
op 10 januari 1834. Zij werd geboren in Nuenen op 10 november 1836.
Er waren nog andere kinderen uit het huwelijk van Johannes Dijstelbloem en Johanna 
Maria Hendriks, te weten:
Martinus Dijstelbloem, geboren te Nuenen 18 maart 1832 en overleden op 26 februari 
1907
Jaspert Dijstelbloem, geboren 25 juni 1836
Johanna Dijstelbloem, geboren 4 oktober 1841
Willem Dijstelbloem, geboren 25 mei 1844

Petronella Verhagen wordt circa 1798 te Nuenen geboren als kind van Katarina 
Verhagen. Ook haar vader is onbekend. Zij overlijdt op 38-jarige leeftijd op 10 
november 1836 in Nuenen.
Ook hier geeft de vader, Aart Verhagen, de geboorte van zijn kleindochter aan, 
vermeldende dat Kararina Verhagen arbeidster is. 30 jaar oud en wonende te Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.

Verdere voorouders
Voor de volledigheid nog de ouders van bovengenoemde personen:
De ouders van Hendricus Dijstelbloem waren Jaspert (Gasper) Dijstelbloem en Maria van
de Hilacker of Hilakker.
De ouders van Johanna Maria Hendriks waren Johannes Hendrikx en Petronella van Bragt.
De ouders van Katarina Verhagen waren Aart (Arnoldus) Verhagen en Maria van Bakel.

Bewoners van Gerwenseweg 12 te Nuenen rond 1880
Als Catharina geboren wordt in het huis, tegenwoordig Gerwenseweg 12, wonen er nog 
haar moeder Johanna Maria Dijstelbloem (overleden op 9 april 1889), haar opa Johannes
Dijstelbloem (overleden 5 maart 1899) en oma Petronella Verhagen (overleden 3 januari
1915), en volgens de overlevering drie ongetrouwde ooms. Dat moeten dan zijn: Hendrik
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geboren op 24 juni 1861, Jaspert geboren op 26 mei 1863 en Johannes Dijstelbloem 
geboren 3 november 1867.
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