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Het geslacht Vingerhoets in Dussen 
 

Herkomst van de geslachtsnaam 
 

Vingerhoets is een zogenaamde metonymische beroepsnaam 

Dit zijn familienamen afgeleid van soortnamen van het type Brood voor een 
bakker, Wiekstra voor een molenaar, Hamer voor een timmerman. Ze 
verwijzen naar een product, een werktuig of een attribuut dat kenmerkend is 
voor de beroepsuitoefening.  

Vingerhoet of een afgeleide daarvan zou te maken kunnen hebben met het 
beroep van kleermaker of een andere beroep waarbij dit attribuut als 
gereedschap van belang is. De toevoeging van de ‘s’ aan de naam duidt 
doorgaans op een nakomeling van iemand die de familienaam zonder ‘s’ 
voerde: Vingerhoet = Vingerhoets. 

Ook 'voorwerpsnamen' die niet perse met iemands beroep te maken 
hebben, maar wel voorwerpen aanduiden die bij iemand horen, in verband met 
de een of andere bezigheid, worden hiertoe gerekend. Bij de naam Mes is het 
bijvoorbeeld moeilijk uit te maken of de naamsoorsprong te danken is aan het 
beroep 'messenmaker' of dat die eerste naamdrager zo genoemd werd omdat 
hij een mes aan zijn riem had hangen om als er aanleiding voor was daarmee 
het gevecht aan te gaan.  

Dan zijn er namen die verwijzen naar de producten die door de eerste 
naamdragers werden gebakken. Dit geldt voor broodbakkers, koekbakkers, 
pottenbakkers en steenbakkers. Andere voorbeelden van dit soort 
productnamen zijn Appel (appelverkoper), Klomp (klompenmaker), Mostert 
(mosterdmaker), Olij (olieslager), Peper (peperstoter d.w.z. iemand die peper 
fijnstampt en verhandelt), Schuit (schuitenmaker), Veen (veenbaas van een 
turfafgraverij) en Vis (visser). Ook Vingerhoets in zijn diverse schrijfwijzes 
behoort tot deze categorie en is een afgeleide van vingerhoet.  

 Ook het zelfstandig naamwoord van het materiaal, een attribuut of een 
stuk gereedschap dat een beroep kenmerkte werd voor de naamgeving 
gebruikt. Bijvoorbeeld Bierwagen (bierbrouwer), Hardijzer (Segewin Hartyser, 
begin zestiende eeuw geschutgieter van Karel van Gelre te Zutphen), Trommel 
(trommelslager), Balk (eertijds Balckholt, een timmermansfamilie), Spaak en 
Speek (wagenmakers), Drijfhout en Drijfholt (kuipersgereedschap dat dient tot 
het aandrijven van hoepels of banden). Hendrik Jans nam te Grouw in 1811 de 
naam Ruitenschild aan, waarmee hij zijn beide ambachten, glazenmaker en 
schilder, tot uitdrukking bracht. Een Friese familie gebruikte aanvankelijk de 
namen Camminga en Vellinga naast elkaar, omdat zij het wolkammersvak 
uitoefende en in de vellenbloterij werkte. Heel oud is de naam Knijf ('dolk'): 
Ansfridus Knijf, Utrecht 1108.  
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Naamdragers in Nederland 

Slide 1 Spotprent van een oefenend vrijcorps of wapengenootschap 

 

 
 

1947 = 328 naamsdragers, 2007 = 560 naamsdragers. 
De kaart toont situatie van 2007. Hoe donkerder, des te meer naamsdragers. 
 

Stamboombeschrijving van de familie Vingerhoets 

Oorsprong 

De Vingerhoets-tak uit Dussen vindt zijn oorsprong in Diessen (ten zuiden van 
Tilburg gelegen, nabij Hilvarenbeek). Dit gebied wordt op de kaart van de 
naamdragers aangeduid zijnde een regio met een hoge concentratie 
naamdragers. In 1793 overleed aldaar een zekere  

1. Jan Vingerhoets, zijn echtgenote, waarvan geen nadere informatie 
bekend is, was reeds acht jaar eerder in Diessen gestorven. Het is dus 
aannemelijk dat ze hun hele leven lang in het dorp gewoond hebben.  
Het echtpaar had tenminste twee kinderen: twee zonen  

1.1 Cornelis Vingerhoets. Van Cornelis weten we verder niets, 
behalve dat hij getuige was bij het huwelijk van zijn broer in 1776.  

 
 

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0

Friesland 1

Drenthe 1

Overijssel 1

Gelderland 3

Utrecht 7

Amsterdam 12

Noord-Holland 2

Noord-Holland totaal 14

Den Haag 13

Rotterdam 8

Zuid-Holland 2

Zuid-Holland totaal 23

Zeeland 0

Noord-Brabant 278

Limburg 0

Totaal 328
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1.2 Peeter Jan Vingerhoets (±1751-1791) werd geboren te 
Diessen, circa 1751, maar was omstreeks 1769 naar Tilburg gekomen en werd  
aldaar ook begraven op 8-7-1791.  
Hij huwde in Tilburg op 30-6-1776 met Adriana Peter Couwenberg, geboren te 
Tilburg circa 1753, begraven in Tilburg op 9-5-1804. In 1776 woonde zij in 
Tilburg, aan den Heuvel. Haar ouders waren in 1776 overleden. Getuige bij 
haar huwelijk was Joseph Wouter Coolen die ook de voogden van de bruid 
vertegenwoordigde. 
 

 
Huwelijksakte van Peeter Jan Vingerhoets en Adriana Couwenberg uit 1776 
[Bronvermelding, Inv.nr. 020 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1772-1787 
(nederduits-gereformeerde gemeente), archiefnummer 15, Doop-, trouw- en 
begraafboeken Tilburg en Goirle 1600-1810, inventarisnummer 20, blad 125 
Gemeente: Tilburg, Periode: 1772-1787] 
 
Uit het huwelijk van Peeter Jan met Adriana Couwenberg werd in ieder geval 
een zoon geboren, maar mogelijk telde het gezin meer kinderen. Bij haar 
overlijden in 1804 werd namelijk in het begrafenisregister opgetekend dat zijn 
kinderen naliet. Er is echter maar één kind, een zoon, bekend.  
Die zoon heette:  

 
1.2.1. Cornelis Vingerhoets (1784-1822), en werd gedoopt in 
Tilburg op 16-10-1784. Als doopgetuige fungeerde Joa Catharina Lenaers. 
Hij was van beroep dagloner, tegenwoordig zouden we zeggen zzp’er. 
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Op een gegeven ogenblik heeft hij Allegonda de Wilde uit Waspik ontmoet; 
gedoopt aldaar op 24-1-1791. Zij was de dochter van de veldwachter uit dit 
dorp. Het klikte tussen die twee en op 17-2-1816 trouwde hij met haar in de 
rooms-katholieke schuurkerk van Waspik  (zie afbeelding rechts) in de 
Benedekerkstraat.  
 

Ze gingen in Waspik wonen, want 
hun kinderen werden in Waspik 
geboren en Cornelis zou er zes jaar 
later, op 16-2-1822, ook overleden 
zijn. Er is echter  enige twijfel of 
deze overlijdensdatum wel correct 
is. Hoe dan ook ondanks Cornelis’ 
vroege overlijden, waardoor de 
huwelijkse staat maar zes jaar 
duurde, verwekte hij bij Allegonda 
toch tenminste zes, en misschien 
zelfs wel zeven kinderen.  
 
Zij stond dus voor de schier 
onmogelijk taak om als weduwe 
voor zichzelf de kost te verdienen 
en tegelijktijd haar zes of zeven 

kinderen groot te brengen en op te voeden. Meest waarschijnlijk is dan ook dat 
zij, zoals dat destijds vrijwel altijd gebeurde, hertrouwde of is gaan 
samenwonen met een partner. Of dat in het geval van Allegonda ook gebeurd 
is, weten we niet.  
 
Wel vermelden de Waspikse geboorteregisters in 1830 en 1833 de geboorte van 
buitenechtelijke kinderen, namelijk een tweeling Allegonda en Arnoldus en een 
zoon Bartholomeus de Wilde. Allegonda was op de dag van de geboorteaan-
giftes, 38 respectievelijk 41 jaar en dagloonster en werkster van beroep. 
Kennelijk woonde ze dus met een partner samen, maar dit laatste is louter 
speculatie.  
 
Tweelingdochter Allegonda overleed op 17-jarige leeftijd en ook Bartholomeus 
werd slechts 5 jaar oud. Daarbij is het opmerkelijk dat beide overlijdensaangif-
tes gedaan werden door twee geburen. Tweelingbroer Arnoldus was in 1849 op 
19-jarige leeftijd inwonend bij schoenmaker Constans de Vries en Johanna van 
Dongen, in huis nummer 385 te Waspik, kennelijk met de bedoeling om aldaar 
het schoenmakersvak onder de knie te krijgen.  
 
In 1857 trouwde hij met Adriana de Hond uit Capelle. In de trouwakte werd 
opgetekend dat hij een natuurlijke, niet erkende zoon was van Allegonda de 
Wilde, die op dat moment reeds was overleden. Het huwelijk werd gesloten 
met permissie van zijn militaire chef, zodat hij waarschijnlijk in mitaire dienst 
was. Arnoldus en Adriana woonden in 1879 in huis nummer 184 te Waspik, 
waar hij ook een tapperij in uitbaatte. In 1880, hij was toen inmiddels 50 jaar 
oud, woonde hij met zijn vrouw in Benedenkerk A42 en oefende hij het beroep 
van schoenmaker uit.  
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Ze hadden een dochter die Allegonda heette, in 1867 geboren werd en in 1891 
in het huwelijk trad met Arnoldus Verschuren en overleed te Raamsdonk in 
1925. Vier oudere kinderen waren allen kort na hun geboorte overleden.  
In 1900 woonden het gezin nog steeds Benedenkerk maar nu op nummer A50, 
dit is waarschijnlijk het zelfde huis maar hernummerd. Ze hebben er een 
slaapstheehouderij. Op 25-1-1902 is Arnoldus overleden. Zijn weduwe 
verhuisde daarna naar een ander adres in Waspik, alwaar zij in 1913 overleed. 
 
Maar terug naar Vingerhoets. Van de drie hierna eerstvermelde kinderen is het 
niet zeker dat het ook inderdaad kinderen uit het gezin van Cornelis en 
Allegonda betreft. Dit is slechts een aanname omdat zij beiden (Adrianus en 
Margarita) als doopgetuigen worden genoemd bij de doop van kinderen van 
Peter Vingerhoets, hun veronderstelde broer.  
 

1.2.1.1. Adrianus Vingerhoedts (±1809-?) (doopgetuige). Adrianus 
Vingerhoedts, (let ook op de afwijkende schrijfwijze van de naam) werd 
geboren in Dussen circa 1809. Deze gegevens zijn afkomstig uit het 
gevangenisregister van Eindhoven. Dit geboortejaar ligt echter ruim vóór de 
huwelijksdatum van zijn veronderstelde ouders Cornelis en Allegonda, terwijl 
hij bovendien Dussen als geboorteplaats heeft, terwijl Cornelis en Allegonda in 
Waspik woonden. Hierdoor is twijfel gerechtvaardigd of Adrianus wel tot dit 
gezin behoorde. Adrianus heeft maar liefst anderhalf jaar (vanaf 1854 juni 3 - 
1856 december 31) in de gevangenis in Eindhoven opgesloten gezeten, dit 
wegens het ‘overtreden van de jachtwette’, zeg maar stroperij.  
[ Bron:  Inschrijvingsregister gevangenen, Gevangenissen in Eindhoven]. 
            
1.2.1.2. Margarita Vingerhoedts (doopgetuige). Zijn vermoedelijk zus 
Margarita, wiens achternaam dezelfde spelling heeft, is vanwege identieke 
redenen als Adrianus (doopgetuige) onder dit gezin opgenomen. Van haar zijn 
echter geen geboorteplaats en –datum bekend. De reden om aan te nemen dat 
zij beiden wel tot het gezin van Cornelis en Allegonda behoren wordt gestaafd 
door het feit dat hun voornamen ook bij kinderen uit het gezin van Peter 
Vingerhoets voorkomen, terwijl zij bovendien als doopgetuigen fungeerden bij 
doopplechtigheden van kinderen uit dit gezin.  
      

1.2.1.3. Johannes Vingerhoets (?-1814), overleden 8-12-1814, memo 
of successie. Ook van deze Johannes staat de afstamming niet onomstotelijk 
vast. Hij overleed namelijk al in 1814, dus twee jaar voor het huwelijk van 
Cornelis en Allegonda. Bovendien is er na zijn overlijden een ordonnantie van 
successie opgemaakt, een teken dat er kennelijk wat te verdelen viel want 
dergelijke stukken werden alleen dan opgemaakt als de overledene boven een 
bepaald drempelbedrag gegoed was. [Bron: Memories van successie, Brabant 
deel 67,Toegangsnr. 021.13, Inv.nr. 67, Aktenummer 84, BHIC)  
Mogelijk betreft het zelfs Johannes Vingerhoets overleden op 8-12-1814 te 
Diessen (en dus niet te Dussen) een zoon van Johannes Vingerhoets en Anna 
Timmers die in het geheel niet behoort tot de Dussense-tak. 
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1.2.1.4. Petrus (Peter) Vingerhoets (1816-1861), geboren 1816,  was 
zeker en vast een zoon van Cornelis en Allegonda. Hij werd in hun trouwjaar 
geboren, dus er was sprake van een ‘moetje’. Hij trouwde op 2-5-1844 met 
Johanna Popelier uit Waspik. Om voor ons onbekende redenen is hij in Dussen 
een bakkerij begonnen. In het Gemeenteverslag over 1855 wordt hij als één van 
drie voornaamste bakkers van Dussen genoemd.  

 
Daartoe had hij het pand aan 
de Molenkade nummer B44 
gekocht en daarin een 
bakkerij gesticht. Dat was 
naast de latere meelfabriek 
De Kroon van de Kinderen 
van Engelen, die nadien 
werd overgenomen door Ot 
de Rooij. Het is echter niet 
uitgesloten dat hij een reeds 
bestaande bakkerij heeft 
overgenomen, misschien 
zelfs wel van een famielid 

(van de vader of anderszins van de eerder genoemde Adrianus Vingerhoedts, 
geboren te Dussen in 1809?). 
 
Peter Vingerhoets, gekwalificeert bakker, overleed in Dussen op 23-8-1861, 
memo of successie [Bron: Memories van successie Heusden deel 56 
Toegangsnr. 036.03.08 Inv.nr. 56 Aktenummer 73] en zijn echtgenote 
Johanna Popelier stierf te Sleeuwijk op 28-11-1888.  
Het gezin van Petrus en Johanna telde tenminste acht kinderen. Een paar 
kwamen al op jonge leeftijd te overlijden. De andere kinderen, de jongens 
althans, werden zonder uitzondering bakker. Het was dus een echt 
bakkersgezin. Deels werkten deze jongens in de bakkerszaak van vader Peter, 
anderen gingen als bakkerknecht elders aan de slag. 
 
1.2.1.4.1. Cornelis, geboren 28-2-1845, gedoopt 6-3-1845 doopgetuigen: 
Margarita Vingerhoeds en Adrianus Vingerhoeds, beroep: 
broodbakker/landbouwer, ongehuwd, overleden 5-5-1910. Woonde samen met 
zijn broer Chistiaan in ouderlijk huis op nummer B44. 
            
1.2.1.4.2. Joannes Cornelis, gedoopt 25-6-1846, ongehuwd, was tot 1-7-
1885 bakkersknecht te Waspik, overleden te Dussen 3-7-1885, memo van 
successie [Bron: Memories van successie Werkendam deel 8 Toegangsnr. 
036.03.18 Inv.nr. 8 Aktenummer 95]. 
   
1.2.1.4.3. Adrianus, gedoopt 17-8-1847, doopgetuige Adrianus Vingerhoeds, 
van beroep bakkersknecht te Oosterhout, Waspik en Raamsdonk, overleden te 
Dussen 3-9-1876. 
 
1.2.1.4.4. Christiaan, geboren op 17-9-1849, van beroep broodbakker, 
ongehuwd, overleden op 13-6-1892. Woonde samen met zijn broer Cornelis in 
ouderlijk huis op nummer B44.       
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1.2.1.4.5. Arnoldus Vingerhoets, overleden te Dussen op 31-1-1852. 
 
1.2.1.4.6. Allegonda Maria Vingerhoets, overleden Dussen op 31-7-1853. 
      
1.2.1.4.7. Arnoldus Vingerhoets (1857-1924), werd geboren op 16-3-
1857 en werd van beroep landbouwer/bakker/winkelier. Hij trouwde op 7-9-
1892 met een Waspikse bruid, Johanna van Es, geboortedatum onbekend, zij is 
overleden op 19-12-1931. Hij kende haar goed omdat zij was als huiswerkbode 
bij zijn ouders in dienst was. Ondanks dat zijn oudere broers de bakkerij na het 
overlijden van hun vader in 1861 overeind gehouden hadden, kreeg de jongere 
Arnoldus uiteindelijk toch de voorkeur om ouderlijke bakkerij over te nemen. 
Waarschijnlijk had dit te maken met het feit dat zijn oudere broers ongehuwd 
waren. Ze bleven overigens wel bij Arnoldus in de ouderlijke woning wonen en 
hadden daar tot 9-11-1909 Maria Johanna van Rijswijk uit Waalwijk als 
dienstbode voor de huishoudelijke taken ter beschikking.  

 
Schilderij links van de hand van 
Frans Verbunt toont de 
Molenkade omstreeks 1900. 
Het pand waar de vrouwen 
voor de deur staan was de 
winkel annex bakkerij van 
Peter Vingerhoets en later van 
zijn zoon Arnoldus. 
 
Helaas ging het met de zaak niet 
naar wens. De indertijd 
hooggekwalificeerde bakkerij 
kwam in financiële problemen. 
In 1912 deed hij nog succesvol 
een beroep op verzekering voor 
zijn gestorven paard. En in 1913 
werd noodgewongen 1,6 ha. 
weiland verkocht in het Groot 
Zuideveld (aan Rommegatsche-
dijk, perceel H1114) en achter de 
woning annex bakkerij aan de 
Molenkade (weiland perceel 

H1130, 32 aren). Maar het mocht allemaal niet baten want het bedrijf werd in 
1913 failliet verklaard en de bezittingen publiekelijk verkocht. Het onroerend 
goed werd ingezet voor ƒ 4925,-. Ook het vee, een kalfdragende koe, een vaars 
en twee varkens, werd te koop aangeboden.  
 
Hoe de publieke veiling zich precies heeft voltrokken en wat er zich bij de inzet 
voor de onroerende goederen in café Kamp en de veiling in Hotel De Zwaan 
heeft adgespeeld, daarover reppen de annalen niet. Maar volgens het 
bevolkingsregister over de periode 1920-1940 woonde Arnoldus destijds nog 
gewoon in het zelfde pand nummer B44/45. Aldaar overleed hij ook op 15-1-
1924, zijn vrouw werd zeven jaar later ten grave gedragen. 
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Arnoldus en Johanna kregen zeven kinderen, die hierna de revue passeren. 
 
1.2.1.4.7.1. Johanna Maria, geboren Dussen 4-4-1894, overleden te Waspik 
20-11-1946, ongehuwd. Ze was lid van de Congregatie van O.L. Vrouw. 

           
Foto boven met Jan Vingerhoets aan het broodventen met de bakkerskar van 
zijn principaal bakker Jan Jongbloet. 
      
1.2.1.4.7.2. Johannes (Jan) Petrus (1895-1961), werd geboren op 12-11-
1895, overleden Dussen 14-9-1961. Hij was bakkersknecht bij Bastiaan van 
Alphen-van Dijk en later blijkbaar bij Jan Jongbloet. Op 13-6-1928 trouwde hij 
met Cornelia Adriana de Wit, geboren 3-1 1896, overleden 18-1-1977 te 
Raamsdonksveer, een dochter van Cornelis de Wit en Jacoba Roubos. Ze 
woonden (B.R. 1920-1940) aan de Nieuwe Steeg op nummer B159, dit is het 
pand van (thans) Ad van den Broek Jacobuszoon. Zij kregen tenminste vier 
kinderen. 
 
1.2.1.4.7.2.1. Arnoldus (Ad) Jacobus Vingerhoets (1929-1998), geboren te 
Dussen 20-4-1929, overleden te IJsselstein op 30-11-1998. Hij was getrouwd 
met Annie Peters. Ad was bedrijfsjournalist bij Van Gend en Loos, maar zijn 
grote liefhebberij was de wielersport. Talrijk zijn de artikelen van zijn hand 
hierover verschenen in verschillende (regionale) kranten in Nederland. Ook 
werkte hij voor het blad Wielersport; hij had er zelfs een eigen rubriek: Wieler 
ABC. Ad en Annie hadden een dochter, Tine Vingerhoets. 
   
1.2.1.4.7.2.2. Jacoba Johanna Maria, geboren 28-6-1930. 
Van haar is verder niets bekend. 
 

1.2.1.4.7.2.3. N.N. doodgeboren kind op 11-1-1932. 
 

1.2.1.4.7.2.4. Johanna (Jo) Maria, werd geboren te Dussen op 18-5-1934 en 
werd ook wel oneerbiedig ‘knipperbol’ genoemd. Jo was ongehuwd en woonde 
bij haar ouders. Ze werkte in eerste instantie in het Wapen van Heusden, in 
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een atelier, maar later werd zij hulp in de huishouding bij Huize Sint Antonius 
in Heusden, een tehuis voor ouden van dagen en zorgbehoevenden. Daarnaast 
was ze ook nog contributie-ophaalster voor het Wit Gele Kruis.  
 
In 1986 werd ze in de 
bloementjes gezet (zie foto 
rechts) door de B.B.A., de 
Brabantse busonder-
neming, voor het feit dat ze 
al 35 jaar lang, trouw elke 
dag met de B.B.A.-bus 
vanuit haar woonplaats 
Dussen naar haar werk in 
Heusden reisde. Zodoende 
had ze al vijf en half keer 
per openbaar vervoer de 
wereld rondgetoerd. 
  
1.2.1.4.7.3. Maria Johanna, geboren Dussen 19-12-1896, overleden in 
Verpleeghuis Elisabeth te Breda op 17-9-1974, van beroep dienstbode bij 
bakker Bastiaan van Alphen-van Dijk totdat zij op 7-1-1931 in het huwelijk trad 
met Wilhelmus (Wim) Johannes Josephus Paes, geboren 24-1-1900, overleden 
3-7-1961bakker van beroep, en zoon van Johannes (Jan) Josephus Paes en 
Maria van Rooij. Zijn ouders hadden een bakkerij met winkel in de Dorpsstraat 
die later door Wim Paes en zijn vrouw Maria Johanna Vingerhoets werd 
overgenomen en daarna weer door hun zoon Jan Paes junior.   
          

  
   
Straatbeeld boven van de Dorpsstraat met rechtsvooraan het woonhuis, 
winhel en bakkerij van Jan Paes en Maria de Rooij. Zij staan beiden voor het 
pand. Voor het huis daarnaast staat, in witte bakkerskleding, hun zoon Wim 
Paes die met Maria Johanna Vingerhoets trouwde en later de zaak van zijn 
vader voortzette. 
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1.2.1.4.7.4. Petronella Christina, geboren 6-6-1898, overleden 19-6-1902. 
 

1.2.1.4.7.5. Petrus Johannes, geboren 11-12-1899, overleden 21-2-1900. 
     
1.2.1.4.7.6. Petrus Johannes (1901-1959), werd geboren te Dussen op 26-6-
1901, overleden te ’s-Hertogenbosch op 8-11-1959, was van beroep 
molenaarsknecht bij hun buurman aan de Molenkade, graanhandel De Kroon 

van Van Engelen en later van Ot de Rooij. Hij was 
overtuigd katholiek. Zo was hij lid van de 
Voortplanting des Geloofs en Broedermeester van 
de processie naar den Briel.  
Hij vond zijn bruid in Raamsdonk, namelijk 
Antoinetta Petronella Maria Tak, geboren 9-9-1898 
te Raamsdonk met wie hij op 9-2-1931 trouwde.  
Hij besloot tot een ingrijpende cariëreswitch want 
op 1-6-1922 opende hij een slagerij in het 
voormalige bakkerspand nummer B44van zijn 
ouders. Daarin heeft hij 14 jaar het slagersvak 
uitgeoefend, waarna hij op 6-7-1936 naar de 
Keizersdijk nr. 611 in Raamsdonksveer is vertrok-
ken. Vermoedelijk heeft hij daar eveneens een 
slagerij overgenomen of gesticht. Mogelijk in het 
winkelpand van zijn schoonouders.  
Zijn bedrijfpand met woning in Dussen aan de 
Molenkade werd in eerste instantie voor ƒ 5,50 per 
week verhuurd aan Arie van Dijk, de 
molenaarsknecht van Ot de Rooij. Drie jaar later, in 
december 1939, werd het woonhuis met winkel 
publiekelijk geveild bij Hotel Heessels aan de Sluis 
(zie advertentie hiernaast). 
 

Petrus en Antonetta hadden ook een zoon,  
1.2.1.4.7.6.1. Arnoldus Johannes Antonius, geboren op 6-11-1933. Deze 
diende in het leger, ook in Nederlands Indië ten tijde van de zogenaamde 
politionele acties. Volgens een kranten-bericht uit 1950 werd militair 
A.J. Vingerhoets dat jaar gerepatrieerd vanuit Ned. Indië met het 
troepentransportschip Nelly. 
Hun dochter, 
1.2.1.4.7.6.2. Elisabeth Johanna Petronella, geboren te  Raamsdonk op 1-
1-1938,  overleed al  na tien dagen te Raamsdonk 10-1-1938.  

 
1.2.1.4.7.7. Petronella Maria Josephina Vingerhoets, geboren te Dussen op 
5-6-1903, overleden te Raamsdonksveer op 2-2-1980, op 21-11-1928 getrouwd 
met Norbertus Bartholomeus van der Plas, geboren ± 1900 uit Raamsdonk. Zij 
woonden in Raamsdonk. In 1940 werd een kind geboren dat na een dag 
overleed. 
 
1.2.1.4.8. Margarita, geboren ?, overleden 4-6-1870. 
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We keren echter weer terug naar het gezin van Cornelis Vingerhoets en 
Allegonda de Wilde, waarbij we vervolgens stuiten op het vijfde en zesde kind. 
1.2.1.5. Evert Vingerhoets, geboren te Waspik in 1818. Mogelijk is hij al 
op jonge leeftijd overleden want in de archieven van Waspik is niets meer van 
hem teruggevonden. Hoe anders is dat voor zijn broer.     

1.2.1.6. Pieter Vingerhoets (1821-1893), geboren te  Waspik op 29-12-
1823 maar vermoedelijk luidt zijn geboortejaar 1821. Dat leiden we tenminste 
af uit zijn vermelding in de militieregisters. Hij was beroep gisthandelaar en 
koopman en uit dien hoofde regelmatig ‘op de baan’. Daarbij zal hij 
ongetwijfeld ook regelmatig Dussen aangedaan hebben en zodoende kreeg hij 
kennis aan Anna Cornelia Vermeulen, geboren 15-2-1830 en een dochter van 
Johannes Vermeulen, voerman van beroep en Petronella Schippers.  

 
Ansichtkaart boven toont een straatbeeld van de Dorpsstraat nabij de Sluis. 
Links op de voorgrond het huis van Pieter Vingerhoets en Anna Cornelia 
Vermeulen. Goed te zien is dat het nog niet zo lang geleden van een Mansarde 
(Franse) kap is voorzien. Dat is waarschijnlijk pas gebeurd nadat Pieter en 
Anna Cornelia al naar de Krekeldraai verhuisd waren. 
 
Ze trouwden op 26-10-1853 en woonden (B.R. 1890-1910) in eerste instantie in 
de Dorpsstraat, in de nabijheid van de Sluis op nummer B67. Dit was het pand 
tegenover bakker Nefkens/Pols, dat later bij barbier Berm in gebruik was en 
thans eigendom is van Leo Koops. Ze zijn in de periode 1910-1920 echter 
verhuisd naar de Krekeldraai woonden daar op nummer B113/B107 en later 
(B.R. 1920-1940) op nummer B109. Volgens overlevering stond hun woning 
tegenover de huidige stoep Zuideveldlaan.  
 
Pieter overleed te Dussen op 21-12-1893 en bereikte de leeftijd van 72 jaar. Bij 
zijn overlijden werd een memoriaal van successie opgesteld [Bron: Memories 
van successie Werkendam deel 16 Toegangsnr. 036.03.18 Inv.nr. 16 
Aktenummer 156] 
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Zijn echtgenote Anna Cornelia heeft na het overlijden van haar vader in 1893 
het vervoersbedrijf van haar vader voortgezet en werd koetsierster. Ze 
overleefde haar man ruimschoots want ze werd 91 jaar en stierf op 4-12-1921. 
Het onderstaande verhaal gaat over haar. 

Het verhaal van de koetsiersstoof 

Dussen. Achter het kasteel woonde rond 1900 een vrouw zonder hoofd. 
Dat wist iedereen in het dorp. Vooral s’nachts waarde ze daar rond. Niemand 
durfde het dan ook aan om rond middernacht, de slechtste tijd voor dit soort 
zaken, naar het kasteel te gaan. Toch was er een vrouw die niet in alle 
spookverhalen geloofde. Ze heette Anna Cornelia Vermeulen en ze werd in 
1830 in Dussen geboren. Ze was getrouwd met de koopman Pieter 
Vingerhoets. Cornelia was koetsierster en ze had een soort van taxibedrijf 
avant la lettre. Tegen betaling bracht ze mensen met paard en wagen naar 
allerlei bestemmingen. 

 
Op een avond in de herfst toen er weer gepraat werd in het dorp over de 

vrouw zonder hoofd, trok Cornelia de stoute schoenen aan en ging op 
onderzoek uit. Het waaide nogal, maar het was wel droog. Het paard was een 
beetje zenuwachtig vanwege het ongebruikelijke tijdstip van inspannen. Maar 
het ritje duurde niet lang. Vanaf de Krekeldraai (in de Dorpsstraat) ben je 
immers zo bij het kasteel. Het was behoorlijk donker ondanks het sikkeltje aan 
de lucht. Elektrisch licht was er nog niet. In die periode woonde er een aantal 
Franse nonnetjes op het kasteel maar die gingen na hun laatste gebed al op tijd 
slapen. In galop draafde het paard langs het riviertje de Dussen. Er fonkelden 
lichtjes op het water. Waren dat de dwaallichtjes van gestorven en ongedoopte 
kindjes waar men wel eens over fluisterde? Anna Cornelia keek naar de maan 

en besefte dat het flauwe licht in het water 
weerkaatste. Ze moest zich nu niet van de 
wijs laten brengen door al dat geklets.  

 
Foto van Anna Cornelia Vingerhoets-
Vermeulen, koetsierster uit de Krekeldraai. 

 
Anna Cornelia stuurde haar paard het 

smalle wegje op naar het kasteel. Alles ging 
goed. Totdat ze helemaal achter het slot in de 
buurt van de torens kwamen die donker 
afstaken tegen de maanverlichte nacht. 
Cornelia wilde juist haar paard weer keren 
toen het begon te steigeren. Ze probeerde het 
dier nog bij te sturen maar het steigerde 
opnieuw. Was het dan toch waar, dat verhaal 
van die vrouw zonder hoofd? 
 

Anna Cornelia was niet bang 
uitgevallen maar nu klopte haar hart toch iets 
sneller onder haar wollen jas die ze over de 
stoof gedrapeerd had om geen koude voeten 
te krijgen. Ze sprong van de bok om te kijken 
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waar het paard van geschrokken was. En ja hoor, ze zag het al; Cornelia begon 
te grinniken. De wind stak juist nog meer op en een grote tak van een hazelaar 
zwiepte heen en weer. Daar was haar paard van geschrokken. Ze klopte het 
paard op de hals en sprak zachtjes tegen hem. Toen sprong ze weer op de bok 
en nog geen tien minuten later waren ze weer terug bij het huis aan de dijk en 
dus weer veilig thuis. 
 
Anna Cornelia Vingerhoets-Vermeulen is mijn overgrootmoeder, 
geboren op 15 februari 1830 in Dussen. Haar vader Johannes Vermeulen was 
van beroep voerman. Anna Cornelia is erg oud geworden, 91 jaar. Ze overleed 
in 1921. Mijn moeder Gonda Roks-Vingerhoets woonde bij haar in de eerste 
jaren van haar leven. Zij was het die mij dit verhaal keer op keer vertelde 
tijdens lange winteravonden en waar ik gretig naar luisterde. Steeds opnieuw 
vroeg ik mijn moeder om dit soort verhalen te vertellen. Niet moeilijk dus om 
ze tientallen jaren later met een glimlach te reproduceren.  

Misschien woont de vrouw zonder hoofd nog steeds achter het kasteel, 
wie zal het zeggen. Anna Cornelia heeft haar niet kunnen vinden in elk geval. 
Maar tastbaar bewijs van het bestaan van Anna Cornelia is er in elk geval wel; 
de koetsiersstoof.  
 
Willie Roks. 

Strijd om erfenis van Johannes Vermeulen 

Na het overlijden van Johannes Vermeulen in juli 1893 ontstond er onenigheid 
over de erfenis. Met name de erfgenamen van zijn inmiddels overleden tweede 
vrouw Johanna Kok eisten het hun wettelijk toekomend deel van de erfenis op 
en wilde door een gerechtelijke uitspraak een scheiding en deling van de 
nalatenschap afdwingen. In oktober 1893 verschenen diverse annonces in de 
krant waarbij alle belanghebbende erfgenamen werden gedagvaard, dan wel 
hun gemachtigden en wel om de volgende redenen:  
 
‘Aangezien Johannes Vermeulen met zijn tweede huwelijk in gemeenschap 
van goederen gehuwd is geweest metJohanna Kok, overleden te Dussen dd. 8 
Januari 1874, tot hare eerdere erfgename nalatende hare dochter Petronella, 
dd. 12 Mei 1879 in gemeenschap van goederen gehuwd met den eischer 
[Antonie van Falier] en overleden dd. 28 Februari 1892, nalatende tot hare 
erfgenamen de twee minderjarige kinderen, waarvoor de eischer thans als 
vader en voogd optreedt, zoodat de eischer deels voor zich zelven, deels in 
voormelde hoedanigheid is de eenige gerechtigde tot de nalatenschap van 
wijlen Johanna de Kok’. 
 
Het gerechtshof in De Bosch vonniste: ‘dat partijen op den derden Maandag 
na beteekening van dit vonnis [17 november 1893] ten Kantore van den 
benoemden of gekozen Notaris (L.J. Verberne te Dussen] des voormiddags 
ten tien ure, zullen verschijnen om met de werkzaamheden der scheiding en 
deeling een aanvang te maken, een en ander zonder nadere oproeping’. 
 
In het archief van notaris Verberne uit Dussen van het jaar 1893 [in het 
Streekarchief te Heusden beschikbaar] zal dus een kopie van de scheidings en 
delingsakte terug te vinden zijn. 
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We keren echter weer terug naar het gezin van de echtelieden Pieter 
Vingerhoets en Anna Cornelia Vermeulen. Ze kregen een grote kinderschaar 
van maar liefst tien nakomelingen. 
 

1.2.1.6.1. Cornelis, geboren Dussen 11-6-1854, overleden Dussen 2-1-1869 
 

1.2.1.6.2. Petrus ( Piet) Vingerhoets (1855-1918), geboren 1-10-1855, van 
beroep klompenmaker, ongehuwd, overleden 31-12-1918. Volgens het 
Bevolkingsregister Dussen 1890-1910 vertrok Petrus op 28 november 1892 
tijdelijk naar Espenburg bij Homberg in Duitsland. Tot aan zijn overlijden 
heeft hij samen met zijn broers Evert en Willem in de klompenmakerij 
gewerkt. 
 
De klompenmakerij van Vingerhoets op de plek waar thans de Zuideveldlaan 
aansluit op de Dorpsstraat. V.l.n.r.: Evert Vingerhoets, Willem Vingerhoets, 
Hein van Moergestel, J. Verbunt, Koos de Wit en Piet Vingerhoets.   

             
 

1.2.1.6.3. Allegonda Vingerhoets, geb. 28-1-1857, ovl Dussen 25-3-1859.
      
1.2.1.6.4. Johannes Vingerhoets (1859-1905), gedoopt 25-2-1859, van 
beroep rijnschipper tussen Nederland en het Roergebied, later werd hij 
mijnwerker, overleden op 3-4-1905. Hij is 11-5-1887 getrouwd met zijn nicht 
Goverdina van de Velden, gedoopt 23-12-1863, van beroep dienstmaagd, 
overleden 9-4-1954, dochter van touwslager/sluiswachter Hendrikus van der 
Velden en Anna Maria Vermeulen. Johannes is de betovergrootvader van haar 
moederskant van Ulrike Neyer uit Duitsland. Uit het huwelijk van Johannes 
met Goverdina werden acht kinderen geboren. 
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1.2.1.6.4.1. Peter Heinrich Vingerhoets, 
gedoopt 7-8-1887 Antwerpen. Hij is de 
overgrootvader van Ulrike Neyer uit 
Duitsland.  
1.2.1.6.4.2. Maria Vingerhoets werd geboren 
op 25 april 1892. 
1.2.1.6.4.3. Wilhelm Vingerhoets geboren op 
26 april 1904. 
1.2.1.6.4.4. Cornelius Vingerhoets 
1.2.1.6.4.5. Heinrich Vingerhoets 
1.2.1.6.4.6. Johann Vingerhoets 
1.2.1.6.4.7. Anna Vingerhoets 

1.2.1.6.4.8. Jongste jongen. Toen deze tijdens 
het spelen overboord viel en verdronk stopte 
Johannes abrupt als schipper en ging in de 
mijnen in Duisburg-Homberg werken. 
 
Rechts een gedachtenisprentje bij het 
overlijden van Johannes Vingerhoets 
 
 
 

De Duitse tak van de familie Vingerhoets 

Een bijdrage van Ulrike Neyer 
 

  
 
Johannes Vingerhoets (zie foto boven) is mijn betovergrootvader van moeders 
kant. Hij werd geboren op 25 februari 1859 in Dussen en was een zoon van 
Pieter Vingerhoets (1821-1893) en Anna Cornelia Vermeulen (1830-?). Op de 
foto hiervoven afgebeeld is ze 42 jaar.  
 
Johannes werd Rijnschipper en pendelde tussen het Roergebied en Nederland 
heen en weer; soms ging hij ook naar België. Hij trouwde op 11 mei 1887 met 
de dienstmaagd Goverdina van der Velden. Zij werd op 23 december 1863 
geboren in Dussen als dochter van touwslager Hendrikus van der Velden en 
Anna Maria Vermeulen. De laatste was overigens een zuster van Johannes’ 
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moeder, Anna Cornelia Vermeulen, zodat Johannes en Goverdina neef en nicht 
waren.  
 

Samen kregen ze acht kinderen. De oudste 
daarvan was mijn overgrootvader Peter 
Heinrich Vingerhoets, hij werd op 7 augustus 
1887 in Antwerpen geboren. Over de rest van 
de kinderen heb ik maar weinig informatie. 
Maria Vingerhoets werd geboren op 25 april 
1892 en Wilhelm Vingerhoets op 26 april 1904; 
verder waren er een Cornelius, Heinrich, 
Johann, Anna en nog een kleine jongen.  
Deze laatste viel over boord en verdronk en 
daarop stopte Johannes als schipper en trok 
naar Duisburg-Homberg. Daar heeft hij onder 
de grond in de mijnen gewerkt, wat 
uiteindelijk tot zijn vroege dood op 3 april 1905 
heeft geleid.  
 
Goverdina verduitste toen haar voornaam tot 
Gerhardine en voorzag in haar 
levensonderhoud en voor haar grote familie 
met naaiwerk. Zij stierf op de hoge leeftijd van 

90 jaar op 9 april 1954 in Duisburg-Homberg. Nevenstaande foto is genomen 
toen zij 90 jaar was. 
 
 
1.2.1.6.5. Everardus Vingerhoets (1861-?), geb 10-4-1861, organist en 
muziekmeester/klompenmaker en bovendien zeer sociaal betrokken. Zo was 
hij onder meer dirigent (meer dan 35 jaar) van de locale fanfare Wilhelmina en 
van het R.K. Kerkkoor, maar ook van muziekgezelschappen uit het naburige 
Meeuwen en Almkerk. 
 
Maar Evert dirigeerde niet alleen, hij componeerde ook muziekstukken en was 
tevens kerkorganist (in 1942 vierde hij zijn diamanten jubileum) en bouwde 
zelfs een orgel in de kerk. Ook stemde hij piano's en orgels en gaf piano- en 
zangles. Hij begeleidde op piano plaatsgenoot en humorist De Vries bij diens 
optredens in de streek. Daarnaast werd hij in 1938 gehuldigd vanwege zijn 
gouden jubileum als bestuurslid Afdeling Dussen van de vereniging Processie 
Breda-Hoogstraten. In 1888 liep hij de processie van ruim 50 km te voet. 
Voorts werd hij in 1905 verkozen tot bestuurslid van de kegelclub Utile Dulci 
en was hij in 1906 penningmeester van het Plaatselijk Comité der Sociale Aktie 
en secretaris van de Paulus-vereniging, beiden laatste verenigingen werden 
gevormd vanuit de R.K. mannenvereniging Ons Belang. 
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Fanfare Wilhelmina met geknield  op de voorgrond president Jan Jongbloet 
(links) met daarnaast Evert Vingerhoets, de dirigent van het gezelschap. De 
man met de grote trom is Piet Vingerhoets. Het kleine manneke achter Evert 
is Jan Lensvelt Adriaanzoon, geboren 1914, vader van de auteur van deze 
familiegeschiedenis. 
 
 

1.2.1.6.6. Jacobus (Koos) Vingerhoets (1863-1941), werd geboren op 16-4-
1863, van beroep schoenmaker/slager, overleden Dussen 27-9-1941. Hij 

trouwde op 8-2-1905 met Dingena 
Heijmans, zijn overbuurmeisje van 
B115 van de winkel van Heijmans, 
huwelijksgetuige was Wouter 
Heijmans haar oudere broer 
geboren 16-12-1869. Dingena werd 
geboren op 2-2-1874,  en overleed 
op 8-1-1942, zij was een dochter 
van winkelier Johannis Heijmans 
en Cornelia van Steijn. De winkel is 
te zien op pagina 22. 
 
Ook Koos Vingerhoets kwam in 
aanraking met de lange arm van 
justitie. Volgens het 
Inschrijvingsregister gevangenen 
in Gevangenissen in 's-
Hertogenbosch zat hij van 1888 
januari 2 - 1889 maart 8 gevangen 
in het huis van bewaring dit 
wegens wederspannigheid.  
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Koos en Dien woonden (B.R. 1890-1910) op B181 dit was ten westen naast of 
tegenover herberg de Posthoorn aan de Putten. Volgens het B.R. 1910-1920 
stonden ze in die periode geregistreerd op B181/B167/B103, en later (B.R. 
1920-1940) op B104 in de Krekeldraai. Dit laatste nummer betrof de woning 
die hij had gebouwd tussen café De Bocht en de klompenmakerij van zijn 
broers. Dit huis staat er nog steeds. Daarentegen is het huis nr. B167 aan de 
Putten in 1911 afgebrand (zie krantenartikel op pagina 21). Uit dit verslag kan 
worden afgeleid dat hun (afgebrandde) woning vermoedelijk direct ten oosten 
naast het pand van aannemer Wout van den Broek gestaan heeft.  
 
 

 
 

De Krekeldraai  met rechts de winkel van Johan Heijmans en Cornelia van 
Steijn, de ouders van Dingena Heijmans. Links de woning van Vingerhoets 
waarin ook de kinderen Jacobus en Allegonda nog gewoond hebben. Jacobus 
(Koos) bouwde later aan de overkant, naast café Vermeulen (De Bocht), een 
nieuwe woning. 
 

1.2.1.6.6.1. Cornelia (alias Kee Sloof), geboren Dussen 24-7-1894, op 4-4-1897 
naar Den Haag, ? terug in Dussen, 16-8-1920 terug uit Teteringen, overleden 
Raamsdonksveer op 10-1-1992, getrouwd op 16-9-1920 met Marinus van 
Mierlo, geboren 24-11-1895 en overleden te Raamsdonksveer op 9-5-1983, 
schipper/fabrieksarbeider, zoon van Antonie van Mierlo, bakker en Johanna 
van Moergestel. Marinus was een broer van onder meer Piet, Koos, Jan en Nel 
van Mierlo. Marinus en Kee hebben in huis van haar ouders B104 in 
Krekeldraai gewoond en op nummer B132/B146 op de Hoogedijk. Hun gezin 
telde in totaal acht kinderen.        
    
1.2.1.6.6.2. Pieter Adrianus (Janus), geboren te Dussen op 11-6-1905, 
overleden in Verpleeghuis St. Agnes in Geertruidenberg op 30-10-1986, 
klompenmaker van beroep. Hij werd in 1949 secretaris van nieuw opgerichte 
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hengelclub Het Loze Vissertje te Dussen. Hij was inwonend bij zijn zuster 
Dien. De tradionele muzikaliteit van de Vingerhoetsen uitte zich bij Janus 
Vingerhoets door het accordeon spelen, waar hij zich graag aan overgaf. Maar 
hij was ook sportief en behoorde tot de eerste leden van R.K.V.V. Dussensche 
Boys bij de oprichting in 1927. 
      
1.2.1.6.6.3. Johanna Vingerhoets, geb 12-8-1906, overleden te 
Raamsdonksveer op 2-10-1993, gehuwd op 18-10-1928 met Hendrikus 
Jozephus van Avendonk (ook voetballer van het eerste uur bij Dussensche 
Boys), geboren ±1902, afkomstig uit Moergestel, overleden vóór 1993.  
Ze woonden in Raamsdonk. In 1953 werd een kind geboren dat na twee 
maanden overleed. Johanna kreeg uiteindelijk maar liefst zeven kinderen. 
     
1.2.1.6.6.4. Cornelia, geboren op 27-8-1907, overleden te Oosterhout op 16-6-
2001, op 17-4-1929 getrouwd met Petrus van der Pluijm, geboren te Hank op 
3-1-1905, zoom van Johannes van der Pluijm en Maria Leeggangers. 
    
1.2.1.6.6.5. Goverdina (Dien), geboren te Dussen op 7-4-1909, overleden te 
Oosterhout op 13-12-1993, omstreeks 1944 getrouwd met Willem Leenhouts, 
geboren te Dussen 10-1-1907, overleden in een verzorgingstehuis te Loon op 
Zand op 10-4-2001, van beroep aannemer.  
Om dat de woning naast café De Bocht vanwege het overlijden van Dien’s 
ouders beschikbaar kwam, betrok het kersverse echtpaar betrok circa 1944 het 
ouderlijk huis. Thans is dit de woning van Freek Wetering en Cindy Lensvelt.  
(zie het witte huis links, foto onder) 

 
 
 

1.2.1.6.6.6. Johanna Maria, geb 3-4-1910      
 

1.2.1.6.6.7. Johannis, geb 5-6-1911        
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1.2.1.6.6.8. Allegonda (Gonda) Cornelia, geboren te Dussen op 7-12-1912, 
overleden te Raamsdonksveer op 11-4-1977, gehuwd met Johannes Roks (den 
Bleeke), woonde als laatste in het ouderlijk huis in de Krekeldraai. Hun 
dochter Willy stuurde het eerder beschreven verhaal over Anna Cornelia 
Vermeulen. 
 

1.2.1.6.6.9. Wouthera (Thera), geboren te Dussen op 13-12-1913, overleden  in 
huize De Weeme te Zeddam op 15-1-1991, ongehuwd. Zij staat 4de van rechts op 
de  achterste rij van deze schoolfoto van de rooms-katholieke Maria 
meisjesschool in het Rommegat te Dussen. Onderwijzeres uiterst rechts is 
zuster Matheo. De foto zou van maart 1927 zijn, wat betekent dat Thera op 
deze foto 13 jaar was en in de hoogste klas zal hebben gezeten. Voordat ze om 
gezondsheidsredenen naar Zeddam verhuisde verbleef ze in het St. Franciscus 
Pension te Oudewater. 
 

 
 

 
1.2.1.6.7. N.N. geb/ovl 19-4-1865 
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1.2.1.6.8. Wilhelmus Vingerhoets (1867-?), geboren 7-1-1867, sigarenmaker, 
klompenmaker en muzikant, was gediplomeerd organist en dirigent van het 
kerkkoor te Hank en tevens plaatsvervanger te Dussen. Tevens dirigeerde hij 
de muziek-gezelschappen: Crescendo te Nieuwendijk, Kunst en Vriendschap 
uit Meeuwen, Nooit Gedacht te Almkerk, gaf zangles aan de jongens van het 
Klein-Kruisverbond in Dussen en was lid van de Burgerwacht.  

 
Willem Vingerhoets sigarenmaker, 
klompenmaker maar vooral muzikant  
 
De broers Piet, Willem en Evert woonden 
aan de dijk in de Krekeldraai in een woning 
aan de zuidzijde van de dijk met de 
klompenmakerij aan de overkant van de 
straat (thans stoep naar Zuideveldlaan). 
  
 

1.2.1.6.9. Cornelis Vingerhoets, geb 27-10-
1869, klompenmaker, ovl 8-7-1900 memo 
van successie, Inschrijvingsregister 
gevangenen, Gevangenissen in 's-
Hertogenbosch vanaf 1896 september 26 - 
1897 september wegens vernieling, ijverig 
lid van Fanfare Wilhelmina.   
       
        

1.2.1.6.10. Allegonda Vingerhoets, geboren te Dussen op 11-2-1873, 
overleden te Dussen op 14-7-1951, obgehuwd. Herkozen als bestuurslid 
Mariavereniging in 1911 
 
Tijdens ons onderzoek stuitten we ook nog op een zekere 
1.2.1.7. Johannes Franciscus Vingerhoeds (1837-?), geboren 
±1837. Hij staat vermeldt in het inschrijvingsregister gevangenen van de 
Gevangenissen in ’s-Hertogenbosch [Bron BHIC]. Hij heeft daar blijkbaar één 
jaar en drie maanden in de gevangenis gezeten (van 1875 juli 28 - 1876 
september 20), dit wegens verwonding door verzuim van inachtneming der 
reglementen. We nemen aan dat Johannes Franciscus de jongste zoon is uit 
het gezin van Cornelis Vingerhoets en Allegonda de Wilde uit Waspik, maar dit 
is geenszins zeker, vooral ook omdat zijn optionele vader in 1822 reeds zou zijn 
overleden. Ook de schrijfwijze van de familienaam is afwijkend. 
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