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Piet van  Erp

JOHANNES DER KINDEREN OF
BART PETERS,  GEFF=EN  OF  KEENT?

Op zoek naar verwanten kwam mij  in het jubileum-
l]oek (Geffense Gezíchten, Verzameling familiefoto's
11900   -  2000)   van   de  heemkundewerkgroep  ``Vla-
derack"  uit  Geffen  een  gezinsfoto  onder  ogen  van
een  man  en  vrouw  met  kind  en  met  op  de  achter-

grond een standerdmolen  (Foto  1).  Het onderschrift
vermeldt dat  het de familie J.  der  Kinderen  -  Peters
betreft  ("Vladerack'',  2000).  Johannes  der  Kinderen
werd  in  1860  geboren  in  Nisteli.ode  en  overleed  in
Geffen  in  1945.  Hij  trouwde  met  Geertruída  Theo-
dora Peters uit Malden-Heumen. ln het midden zoon

Johannes Franciscus, geboren in Batenburg op 26 ok-
tober 1892. Zowel vader als zoon waren molenaar en
ze woonden in de Molenstraat in Geffen.

eeuw  in  Boxtel  gebouwd.  Als  bouwjaar  worden  1601

en  1685  genoemd.  Twee eeuwen  heeft de  molen  daar

gestaan  en  gedraaid.  ln  1857 verhuisde de  molen  eerst
naar Sint-Michielsgestel  (Genenberg)  en  in  1875  kwam

De Vlijt tenslotte naar Geffen  (Foto 2).

Foto  1:  Familie |.  der  Kinderen  uit Geffen

Molen ``de Vlijt"
De  molen  in  de  Molenstraat  had  de  naam  "de  Vlijt''.

Deze gesloten standerdmolen  is van oorsprong niet een

echt  Geffense  molen.  De  Vlijt  is  namelijk  al  in  de  17e

Foto 2:  molen "De Vlijt"

Dat was op initiatief van de toenmalige oud-burgemees-

ter van Geffen, Willem van  Erp, die ook eigenaar van de

molen was. Hij liet hem opbouwen iets ten noorden van

de  rijksweg,  tegenover  de  Koksteeg.  ln  datzelfde  jaar

liet hij ook een  molen  slopen,  maar het is niet helemaal

duídelijk welke  molen  dat geweest  moet zijn.  ln  ieder

geval was de ``nieuwe" molen  niet veel  rust gegund (het
leek Zeldenrust wel),  want vijf jaar  later  kreeg  De Vlijt

al weer een  nieuwe plek,  nu aan  de Molenstraat.  In die



Foto  3:   Familie  A.  Peters  uit  Balgoy  en  Keent  (Milleni-

umboek van  Ries van  Haren, Foto 90 van 500, 2009)

buurt  had  altijd  de  andere  molen  van  Geffen,  Zelden-

rust,  gestaan,  maar die was enige tijd daarvoor van  zijn

plek weggehaald.  ln  tegenstelling  tot  Zeldenrust  stond
De Vlijt ten  zuiden van  de spoorlijn.

Vanaf  1899  was  de  molenaarsfamilie  der  Kinderen  uit

Batenburg eigenaar van  deze molen  en  bovengenoem-

de johannes der Kinderen was de eerste van de familie,

die  molenaar van  ``de Vlijt"  was.  ln  1973  kocht de ge-

meente Geffen  De Vlijt van de familie der Kinderen;  de

molen  was  inmiddels  in  verval  geraakt.  Drie  jaar  later

was de wederopbouw én  de zoveelste verhuizing ach-

ter de  rug.  De  Groenstraat werd  de  nieuwe  locatie  en

daar staat De Vlijt nog steeds (Brabants Historisch lnfor-

matie  Centrum:  Hartelijk welkom  in  historisch  Geffen).

De molen werd totaal  gerestaureerd. Toen  de restaura-

tie  in  1976  klaar was  hoorde  daar  natuurlijk een  groot

feest bij.  De `Molenfeesten' waren een groot succes en

er werd  besloten  om  elk jaar zo'n  feest te  houden.  Een

nieuwe  naam  voor  deze  feesten  werd  gekozen  en  het

jaarlijkse   terugkerende   evenement   ``Effe   noar   Geffe"
werd geboren.

Balgoy eh Keent
Dit  lijkt  allemaal   nog  heel  normaal  en  voor  Geffena-

ren bekende stof, maar ik herinnerde me dat ik dezelfde

foto al eens eerder in handen had gehad. Voor het boek
``Ballegoijse  Minse"  van  Ries  van  Haren  werden  ruim

900  foto's  verzameld  en  digitaal  gemaakt  (van  Haren,

2000).  Een van die foto's (Nr 176 op blz 13, bron: familie

Berben)  is  identiek  aan  de  foto  in  het  Geffense  boek;

alleen noemt het onderschrift andere namen en een an-

dere  locatie.  Hier  gaat  het  om  een  gezinsfoto  van  de

familie Bart Peeters.  Bart Peeters, vrouw Mieke en zoon

Wim  (Wim van  Barten) bij  de Keentse molen  (Foto 3).

Molen ``Molen van Bi.oerem"
Volgens de  molendatabase  (Molen van  Broeren,  Keent)

staat er al  een  molen  in  Keent in  1730 of eerder en

een  kaart  van  F.  Blaeu,  anno  1657  (detail,  zie  foto

staat in  Keent een  symbool  van  een  standerdmolen  en

het  symbool  van  de  kapel  die  niet  ver  van  de  molen

heeft gestaan.  Keent  hoorde  oorspronkelijk  bij  Balgoy,

wat  op  deze  kaart  als  Balle  Goye  wordt  geschreven.

Keent  wordt  op  deze  kaart  nog  geschreven  als  Keen

wat duidt op barst of spleet.  De molen zoals op foto 5,

wordt  in  de  ``groene  boeken"  (Het  Rijk van  Nijmegen,

Westelijk  gedeelte)   een   ``uit   1908   daterende   houten

standerdmolen"  genoemd,  die  ``na  1937  snel  in  verval

raakte en  is afgebroken''.  De molen  is verbrand geweest

en  weer  herbouwd  in  1908.  Uit  het  bevolkingsregister

1924-1931,  weten  we  dat in  die tijd  Lambertus  (Bertus)

Broeren  (geboren  28-3-1873  te  Reek)  de  molenaar was

en  naar hem  is de molen vernoemd.  Deze korenmolen

was ook een gesloten standerdmolen en vertoonde veel

gelijkenis met de Geffense molen "de Vlijt''.

De l)urger[ijke stand
Dus één foto,  maar met twee families en twee verschil-

lende  locaties,  met ertussen  hemelsbreed  bijna  30  km

en  de  rivier de Maas. Wat was de verbinding tussen  de

beidè  families?  Hoe  komt dezelfde  foto  in  handen  van

familie  der  Kínderen  in  Geffen  en  de familie  Berben  in

Balgoy?   Bij   nader  onderzoek  in  de  archieven  van  de

burgerlijke stand  bleek dat de families verwant zijn. jo-

hannes der Kinderen,  de molenaar van  ''de Vlijt"  in  het

begin van  de twintigste eeuw, trouwde  met Geertruida
Theodora  Peters  uit  Malden-Heumen.  Hij  werd  gebo-

ren in  Nistelrode op 7-12-1860 en overleed in Geffen op

31-5-1945.  Geertruida  Theodora  Peters  werd  geboren

op  2-8-1868  in  Malden  en  was  een  dochter  van  Wil-

helmus (Willem)  Peters en  Gerarda (Grada)  Ingenbleek.

Zij overleed in Geffen op 19-6-1931. johannes en Geer-



Foto 4:  detail  van  kaart van  F.  Blaeu  met een  molen  in

Keent

truida  gingen  in  eerste  instantie  in   Batenburg  wonen,

waar zoon johannes Franciscus,  het jongetje op de foto

in ``Geffense Gezichten'', werd geboren in 1892. In 1896

en  1898  overleden  in  Batenburg twee andere  kinderen

van  het gezin  der  Kinderen.  Snel  daarna  vertrokken  zij

naar Geffen,  waar ze  in  1899  eigenaar werden  van  ''de

Vlijt,,.

lets  meer  dan  een  jaar  later,  op  30-8-1901,  trouwt  in

Heumen Anna Maria (Mieke) Gommers, dochter van jo-

hannes Gommers en  Maria  Danen,  met Albertus (Bart)

Peters,  geboren  18-5-1855  in  Malden-Heumen.  De ou-



Foto 5:  "Molen van  Broeren  in  Keent rond  1930

ders van  Bart zijn Wilhelmus  Peters  en  Gerarda  lngen-

beek. Hier blijkt dus dat Albertus peters een broer is van

Geertruida Theodora  Peters,  die met johannes der Kin-

deren was getrouwd en  in Geffen woonde. Albertus en
Geertruida  Theodora  gaan  wonen  in  Balgoy  en  Keent

aan de Hoogveldsestraat 8144.  In  1929  is het gezin ver-

huisd  naar de Wegelaar in  Balgoy, waar zoon Wim  een

boerderij  begon  (later  gekocht  door  Wim  Klaassen  en

waar nu zoon Geert Klaassen een geitenhouderij  heeft).

Zoon   Wilhelmus   Johannes   (Wim,   Wim   van   Barten)

Peters  werd  geboren  op  4-12-1905  te  Nederasselt  (de

Hoogveldsestraat  behoorde  voor  het grootste  deel  tot

Nederasselt).  Deze Wim is het jongetje op de foto Ín  het

millenniumboek van Ries van  Haren, staand tussen  Bart

Peters en  Mieke Gommers en voor de Keentse "molen

van  Broeren".

Dus twee  identieke foto's  zijn  in  respectievelijk Balgoy

en  Geffen  terecht gekomen,  via  de  familie  Peters.  Rest

nog steeds de vraag wie staan  er op de foto en waar is

die gemaakt?

Mijneersteindrukbijdefotois,datikdeMolenbergtus-

sen de van Coothstraat (waar ik zelf geboren ben) en de
Dorpstraat me zo niet herinner, terwijl  ik die toch  rede-

lijk goed  ken.  Natuurlijk dateren  mijn  herinneringen van

de jaren zestig en zeventig, terwijl  de foto is gemaakt in

het eerste decennium van  de twintigste eeuw.  Navraag

in  Balgoy aan  mensen die de ``Molen van  Broeren"  nog

hebben gekend,  kunnen zich niet het trapje naar de en-

tree  van  de  molen  herinneren.  Ook  de  bebouwing  Ín

de omgeving van de molen  is nog moeilijk te verklaren.

Natuurlijk  geldt ook  hier  dat  de  herinneringen  dateren

van een  latere periode dan toen de foto werd gemaakt.
Alle  reacties  van  mensen  met  informatie  en  foto's  met

betrekking  tot  bovenstaande  worden  op  prijs  gesteld,

opdat  met  zekerheid  kan  worden  vastgesteld  wie  de
mensen op de foto zijn en welke molen het betreft.
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Piet  van   Erp,   Heemkundewerkgroep  '`Pagus  Balgoye'',
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