
Boerderij Van de Bruggen aan de Beneficiestraat 
 

door Jan van Helvoirt 
 

Der oudst bekende bewoner is Jan Hendrik Vingerhoets. Hij was gehuwd met Margreta, 
dochter van Jan Rijken. Diens broers, Pauwels, Andries, Aert en Huybrecht boerden ook op 
de Haghorst. Op 18 december 1681 verkocht Vingerhoets de hoeve, in het oosten en westen 
begrensd door de gemeynte, aan Jan Willem Peter van den Bor alias Blom, die gehuwd was 
met Jenneken. Tot die tijd waren zij huurder van de boerderij van mr. Rijsbosch, het latere 
boerderijtje van familie Van de Laar. Hij werd toen genoemd: Jan Willem Bloem! Later ging 
de familie Van de Bor(n) heten. Misschien wel omdat ze toen juist ten noorden van de 
Borrestock woonden!  
De nu gekochte boerderij betrof een aenstede bestaende in huisinghe, schuere, hoff ende erve 
groot 9 loopse. Daarbij hoorde ook nog akker de Gogh en een stuk heide en weide van 7 
loopse naast het Benefitie Velt van Maria Magdalena (een altaar in de Beekse kerk). De prijs 
van de boerderij was f 750,-. De belasting bedroeg 9-7-3 gulden. Het verpondingsboek van 
1681 geeft 13 percelen:  
 
-Aengelaegh   -land int Verbroeck 
-Nieuw Erf   -het Haverland 
-het Steyken   -het Hoefken 
-Boomgaert met de canten -de Hooyinge 
-het Steken bij Baltis  -het Cruijs Bemdeke 
-Eusel de Gisterman  -de Weij int Verbroeck 
 
Een aantal jaren eerder, op 6 januari 1667, had Jan Willem van den Bor al een boerderij in die 
buurt verworven. Hij kocht die van de kinderen van Jan Jasper van Dommelen, die gehuwd 
geweest was met Anneken Dirck Peter Wouter Otten (later Van Mol). Dochter Adriana 
trouwde op 19 februari 1691 met de Diessense timmerman Huybert Lamberts Moonen, die op 
7 mei 1653 aldaar werd gedoopt. Andere kinderen waren: Willem, Marie en Andries. Hun 
vader heette Lambert Antonis Moonen. Ook hij had opte Haeghorst gewoond, alwaar hij in 
1665 overleed. Zijn grootvader was Antonis Moonen, die in zijn leven timmerman/rademaker 
geweest was. Hij had gewoond in het boerderijtje tussen de Achterste Watermolen in 
Baarschot en de Esbeekse Dijk. 
Het gehuwde stel, Adriana en Huybert, gingen op de ouderlijke hoeve wonen, die zij ook 
geërfd hadden. Op 2 juli 1722 stierf Adriana. Huybert, die ook boer was aldaar op de Leege 
Haghorst, stierf op 11 maart 1733. Zij kregen twee kinderen. De jongste heette Maria en werd 
gedoopt op 2 december 1696. Reeds vier jaar later werd zij bij de Diessense kerk begraven. 
Zoon Jan werd gedoopt op 17 maart 1693. Jan Huybert Moonen trouwde op 20-9-1722 met 
Catharina Gerit van Osch. Zij gingen niet op hun boerderij op de Haghorst wonen maar in 
Diesen aan het Laar, waar zij o.a. een winkel dreven: een huysinghe met coetsen en schappen. 
Daar de vrouw van Jan Moonen reeds in 1728 stierf huwde hij voor de tweede keer met 
Elisabeth Jan Peter uit Hulsel. Bij haar kreeg hij vier kinderen. Uit het eerste huwelijk werden 
drie kinderen geboren: Adriana, Gerrit en Adriaan. Adriana stierf reeds als kind zijnde. Zoon 
Adriaan, geboren op 15 maart 1727, erfde de boerderij op de Haghorst. In 1756 verkocht 
Adriaan de hoeve aan zijn broer Gerrit Jan Moonen en verhuisde naar Elshout. In 1763 keerde 
hij terug en vestigde zich allereerst in Diessen aan het Laar en in 1772 kocht hij een huisje aan 
den Heuvel. Hij was gehuwd met Antonette Bijnen en kreeg zes kinderen. 
Bovengenoemde tweede zoon Gerrit Jan Moonen was geboren op 15 november 1724. 



In september 1751 huwde hij Antonetta Meulenbroecx, dochter van Dries Jan Meulenbroecx 
en van Maria Adriaan Trompenaars. Uit dit eerste huwelijk werd dochter Johanna op de 
Haghorst geboren. Zij overleed daar ongehuwd op 15 januari 1796. Gerrit Jan Moonen 
hertrouwde met Helena Willems. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren: Antonetta 
en Catharina. De boerderij aan de Beneficiestraat werd gepacht door Peter van de Ven. Op 30 
september 1780 werd die opgezegd en de hoeve werd verkocht aan Johannes Pluym. De 
belendingen waren toen: 

oost en west: vroente 
zuid:  Adriaen de Cort 
noord:  Jan Sanders 

In 1828 bezat Hendrik van Gool de boerderij en betrof sektie A nr. 737. De volgende 
bewoners waren achtereenvolgens: Bosmans, Reyrink en Van de Bruggen. 
 


