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Ruim 300 jaar in de St. Janstraat ? 
 

Het pand St. Janstraat 10, tot 1995 bewoond door Bep Buijs (1951 - 2000) en haar gezin, 
mogen wij als nakomelingen van Michiel Bernardus Buijs (1866 – 1955) ons voorvaderlijk huis 
noemen. Hoewel niet hij, maar wel al zijn kinderen er geboren zijn. 

Tot ver terug is het steeds in bezit van de familie Buijs geweest. Uiteraard niet in de huidige 
vorm die stamt van 1909. 

Over de vorm van het 'oudere' huis is weinig met zekerheid te zeggen. Er  zijn enkele  
afbeeldingen van de Dorpstraat, waarop het 'oude' huis enigszins te herkennen is.  
Het 'nieuwe' huis heeft twee volledige woonlagen met een zolderverdieping, terwijl het 'oude' huis 
duidelijk lager was. 
Ook de omvang van het perceel heeft in de loop der jaren nogal wat wijzigingen ondergaan. 
 

De oudst bekende bezitter van  'het huis met opstallen' is geweest Wouter Wouterse Buijs 
(1626 – 1720).  
Hij koopt in 1668 "In de Cuijpe van de Dorpe" "seeker huijs, hoft ende erve' van Sr. Jacob van de 
Moer voor F570. Volgens de Gemaallijst van 1695 bewoont hij dan het huis in het Dorp, dat hij later, in 
1710, verkoopt aan zijn zoon Marijnis Wouterse Buijs (1675 – 1718). 
Het koopcontract (bijlage 1) geeft hier: "een huisinge schuere ende erve daer aen gestaen en de 
gelegen in de Cuijpe  van dese Dorpe" en verder: "Oost het kerckhoff, zuijt den Steenwegh, west ende 
noorden Juffr Cornelia van Heijde wede. van Mr. Johan de Wolff". 
Dus:  "een woning met schuur en erf gelegen in de kom va het dorp Hoeven, waarvan ten oosten 

ligt  het kerkhof ( en de RK Kerk), ten zuiden de verharde weg (destijds enige in het hele dorp, 
thans St. Janstraat), ten noorden en ten westen liggen de bezittingen van ….". 

De ligging is door de duiding van de kerk, en "den Steenwegh" exact aan te tonen. Er is hier sprake 
van het huidige perceel St. Janstraat 10. 
Marijnis moet voor deze transactie de somme van 'een duijsent gulden' betalen, benevens verdere 
'Conditien ende voorwaerden', waarover later meer. 

Het voornoemde bezit wordt voor het eerst aangetroffen in 1695 en wel in het 'Quohier  ofte 
Pondboek"  (Gem. archief Hoeven inv. nr.192) hetwelk is aangelegd in 1695. 
(bijlage 2) 
 

Marijnis Wouterse Buijs (1675 – 1718) wordt dus eigenaar van het pand in 1710 waarop een 
belasting rust van 4 Gulden. (bijlage 3 en 4) 
Na zijn overlijden gaan al zijn bezittingen over op zijn weduwe Aeltje Anthonisse van Breda. (1674 -
1748) (bijlage 5). 

Zij overlijdt in 1748 waarna haar onroerende bezittingen verdeeld worden onder de kinderen 
Wouter (Waltherus) Buijs (1700 – 1775) en Tanneke (Anna) Buijs (1702 - ?) (bijlage 6 en 7) 
Wouter komt nu in het bezit van "een huijs en erve in't Dorp" en wel kort na 1749. 
Ook staat bij hem vermeld: "Sijn huijs schuur en erve In de Bovenstraat gen(aam)t d' Oude school bij 
Coope 1760 ….", met een belasting van 2 Gulden en 1 Stuiver. Na zijn overlijden gaat dit bezit over 
op Jan Meeuwissen. 

Het 'huis in het dorp' gaat in 1775 over op zijn neef Marijnis Buijs (1736 – 1789) zoon van 
Jan Buijs (1709 – 1774). (bijlage 8) 
In de Gemaallijst van Hoeven vinden we Wouter (Waltherus) Buijs (1700 – 1775) en Marijnis Buijs 
(1736 – 1789) , de laatste al vanaf zijn elfde jaar en vanaf 1764 samen met Helena Wijnen (1738 – 
1819) e.a., steeds als één gezin opgetekend en ook steeds op dezelfde plaats in de lijst. (Er werd 
steeds in dezelfde volgorde het dorp rondgaand opgetekend.) 
Bij Marijnis Buijs (1736 – 1789) vinden we enkel het onderhavige huis. Het is dus aannemelijk dat dit 
huis ook Wouter (Waltherus) Buijs (1700 – 1775) enige tijd tot woonstede gediend heeft.
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Alle bezittingen van Marijnis Buijs (1736 – 1789) gaan 'volgens testament gepasseerd voor 
Schepenen in de Hoeven den 29 november 1789' , na diens overlijden, over op zijn vrouw Helena 
Wijnen (1738 – 1819). (Bijlage 9) Wij vinden dan ook zijn totale onroerend goed bezittingen binnen 
Hoeven terug onder haar naam in het Pondboeck (inv. nr. 200) op folio 51, 51 verso en 52. 

Helena Wijnen (1738 – 1819) koopt op 29maart 1794 van Godefriedus de Crom "40 roeden 
erven agter 't Huis int Dorp", en wel voor het bedrag van 200 Gulden "te betaalen in eene paaij ten 
dage der veste". (bijlage 10). Door deze aankoop kreeg het pand uitweg op de Palingstraat (later de 
Rondweg). Het recht van uitweg voor haar en haar kinderen werd degelijk geregeld. De belasting over 
deze 40 roeden bedraagt 10 Stuiver. 

Op 17 augustus 1829 vindt bij Notaris van Wely te Roosendaal de beschrijving plaats van de 
onroerende goederen uit de nalatenschap van Marijnis Buijs (1736 – 1789) en Helena Wijnen (1738 
– 1819) en wel voor elk kind 1/5 part. 
Johanna (1764 – 1844), Michiel (1774 – 1852) en Adriana (1781 – 1864) verklaren dat zij "de hun 
aan te bedeelene goederen alsnog in gemeenschap zullen blijven bezitten". (bijlage 12). 
Hen wordt toebedeeld: "Een huis gemerkt A 55 met schuur, stal en verdere timmeragien, benevens 
omtrent veertig roeden hof en erve staande en gelegen in de Hoeven, oost de Roomsche Kerk en 
anderen, zuid de straat, west Frederik de Crom, noord eigen waardig F 16000.00 ". 
Ook wordt hier vermeld een huisje staande in de Palingstraat onder Etten, grenzend met de zuidzijde 
aan het kerkhof, getaxeerd op F 400.00. (bijlage 11) 
Het pand in het dorp vinden we op hun namen terug in de kadastrale leggers onder art. nr. 74, volgnr. 
8 en 9. Het belastbaar inkomen van het onbebouwde deel is vastgesteld op F 5.94, voor het 
bebouwde F 36.00. Op deze legger staat ook vermeld een huis en erf in het dorp. De herkomst van dit 
goed is mij vooralsnog niet duidelijk. De overerving hiervan verloopt parallel aan die van "het huis in 
het Dorp", maar blijft niet als woning bestaan. Door afbraak in 1871 en herbouw van een schuur in 
1872 gevolgd door afbraak in 1875 rest daarvan uitsluitend een perceel aangegeven als 'erf'. 

Het  Bevolkingsregister van Hoeven geeft in 1825 als bewoners van het "huis in het Dorp": 
Michiel Buijs (1774 – 1852), ongehuwd, broodbakker, Johannes Buijs (1771 – 1842) weduwnaar, 
bouwman, Johanna Buijs (1764 – 1844) ongehuwd, Adriana Buijs (1781 – 1864) ongehuwd en 
Helena Buijs (1813 – 1873), met daarbij regelmatig wisselende knechts en meiden (steeds 2 knechts 
en 1 à 2 meiden aanwezig). 
Op 17 februari 1834 verhuizen alle kinderen van wijlen Antonie Buijs (1779 – 1826) en Jacoba Wijnen 
(1793 – 1864), enige jaren na hertrouw van hun moeder, vanuit de Palingstraat onder Etten naar het 
Dorp in Hoeven. 
Als langstlevende van de kinderen Marijnis Buijs komen nagenoeg alle bezittingen terecht bij Adriana 
Buijs (1781 – 1864) en later bij haar erven te weten de kinderen Antonie Buijs. 

Het "huis in het Dorp" komt op naam te staan van Helena Buijs (1813 – 1873) en Johanna 
Buijs (1814 – 1896). De schuur die hier bij staat wordt in 1870 gesloopt. 
Kort voor 1875 vindt een herberekening plaats van het belastbaar inkomen drukkend op het 
onroerend goed. En wordt in dit geval verhoogd van F 36.00 naar F 180.00. 
Het huis wordt thans gemerkt: Hoeven Dorp A 76 en is kadastraal bekend onder sectie D no: 613. 
Het bezit gaat vervolgens, waarschijnlijk via verkoop, over op de legger van Bernardus Buijs (1826 – 
1906) broodbakker te Hoeven ( art. nr. 2735 volgnr. 3). 

In 1908 vindt verkoop plaats. Het geheel bestaat thans uit: 2 percelen tuin (sectie D no. 8 en 
24) omvattend 8 a 22ca, het "huis in het Dorp" A76 (sectie D no: 613) oppervlakte 10a 50ca, en een 
weiland (sectie D no. 654). Op dit laatste perceel stond ten tijde van Johanna Buijs (1764 – 1844) 
e.a. een huisje. 
Deze vier aaneengesloten percelen komen in het bezit van mijn grootvader Michiel Bernardus Buijs 
(1866 – 1955). Het bedrag dat ervoor betaald moet worden is mij vooralsnog onbekend. 
 

Het geheel ondergaat tijdens zijn leven nogal wat veranderingen. 
Als eerste in 1909 / 1910 een herbouw. Dan ontstaat de huidige, 2 woonlagen met zolderverdieping, 
vorm. De belastbare opbrengst is nu F 196.00. 
Mijn vader Antonius Buijs ( 1906 – 1979) heeft een 'eerste steen' gelegd, rechts naast de deur. Deze 
is thans helaas niet meer zichtbaar. 
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De verdere veranderingen waardoor het perceel zijn huidige omvang kreeg zijn chronologisch: 

 Verkoop in 1935 van een zeer klein gedeelte (ca. 6 ca) van het weiland Dorp D 654, daarna 
gemerkt Palingstraat D 1224, aan de Gemeente Hoeven. Waarschijnlijk t.b.v. de Provinciale weg. 

 In 1948 vindt verbouw plaats, waarna voor het eerst op deze legger sprake is van een 'bakkerij'. 
De belastbare opbrengst stijgt naar F 222.00. 

 Verkoop in 1952van Dorp D 972 (tuin) opp. 6.55 a. Reed in 1906 in zijn bezit. Tevens Dorp D 8 
(tuin) opp. 2.85 a, en Dorp D 24 (tuin) opp. 4.37 a. Een totaal aaneengesloten terrein van 13.77 a, 
hetwelk in het bezit komt van Cornelis Embregts. 

 In 1953 worden gedeelten van de percelen Palingstraat D 1224 en Dorp D 613 verkocht aan 
Cornelis Embregts, en wel een opp. van 5.13 a.  

De resterende stukken vormen nu één perceel gemerkt: Dorp D 1341 en omschreven als: "Huis, 
schuur, erf, bakkerij en uitweg" met een oppervlakte van 9.68 a. 

Een boedelscheiding in 1954 brengt het thans ontstane geheel op de legger van Johannes 
Buijs (1916 – 2008). 
Deze verkoopt in 1967 een gedeelte, t.w. 1.98 a aan de Gemeente Hoeven ten behoeve van de 
aanleg van de Hertenlaan. Hij bedong hierbij, naast de koopsom van F 1.00, het recht om op twee 
plaatsen in de nabijheid van het Bosbad ijs te venten. 

En zie hier de huidige omvang van het perceel met opstallen in de St. Janstraat gemerkt D nr. 
1694, vanaf 1976 in het bezit van Bep Buijs (1951 – 2000). Zij zette er de cafetaria, die haar vader 
naast de bakkerij begonnen was, voort. 

In 1995 wordt de zaak overgenomen door het echtpaar van Wingerden. 

Aan de bewoningshistorie van dit pand door de familie Buijs is na wel geteld 327 jaar een 
einde gekomen. 
 
 

Bijlagen bij '300 jaar in de St.Janstraat?' 
 bijlage  1: gedeelte uit koopcontract 1710. Marijnis Wouterse Buijs (1675 – 1718) 

 bijlage  2: 'Quohier  ofte Pondboek" 1695 

 bijlage  3: verwijzing overdracht Wouter Wouterse Buijs naar Marijnis Buijs 

 bijlage  4: idem 

 bijlage  5: over op Aeltje Anthonisse van Breda, weduwe van Marijnis Wouterse Buijs 

 bijlage  6: over op Tanneke (Anna) en Wouter Buijs 

 bijlage  7: over op Wouter Buijs 

 bijlage  8: over op Marijnis Buijs (neef) 

 bijlage  9: over op zijn weduwe Helena Wijnen 

 bijlage 10: koop Helena Wijnen 1794 

 bijlage 11: gedeelte uit 'Onderhandsche Deeling' 1829 (gemeenschappelijk bezit) 

 bijlage 12: idem (beschrijving panden) 
 

Afbeeldingen van de bijlagen hierna. 
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Bijlage 1 

 
 

(Van de volledige acte is een 'vertaling' beschikbaar op de website onder Diversen) 
 

Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 
 
Bijlage 4 

 
 
Bijlage 5 
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Bijlage 6 

 
 
Bijlage 7 

 
 
Bijlage 8 
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Bijlage 9 

 
 
Bijlage 10 
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Bijlage 11 

 
 
Bijlage 12 

 

 


