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In dit artikel beschrijven we twee huizen die nauw met elkaar verbonden zijn: een hele oude boerderij aan de 
Duifhuizerweg 15 en een wat jonger huis aan de Duifhuizerweg 13, waar nu Ruud Tonies met zijn gezin 
woont.  
We beginnen met de oudste,  nu leegstaande, boerderij aan de Duifhuizerweg 15, waar vroeger Hannes en 
Anna van der Wijst woonden. Deze boerderij stamt al uit 1700, maar wie de boerderij heeft gebouwd, hebben 
we niet kunnen achterhalen. Wel weten we dat rond 1800 de boerderij wordt bewoond door Jan Arie 
Verkuijlen (1759-1845) en Hendrina Spierings (1759-1816). Jan Arie en Hendrina trouwen in 1780 en krijgen 
tien kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden.  
De boerderij op Duifhuis is dan nog een kortgevelboerderij, dus met de voordeur in de korte gevel. Zoals 
gebruikelijk in die tijd staat de boerderij met de achtergevel naar het karrenspoor dat als toegangsweg dienst 
doet. Aan de voorzijde van de boerderij loopt ook een zandpad, het zogenaamde kerkenpad. 
 
Hiernaast: de oude boerderij rond 1980. 
 
Eén van de dochters van Jan Arie en 
Hendrina Verkuijlen, Maria (1788-1867), 
trouwt in 1812 met Martinus van der Linden 
(1785-1852). Zij gaan wonen in de 
ouderlijke boerderij van Maria. Maria en 
Martinus krijgen zeven kinderen. Slechts 
twee van hun kinderen trouwen, waaronder 
dochter Johanna (1815-1868) die in 1839 
trouwt met Joannes van der Wijst (1810-
1887). Haar ongehuwde broer Jacobus en 
zus Lamberdina blijven in de boerderij van 
hun ouders op Duifhuis wonen. 
 
 
Johanna en Joannes van der Wijst gaan elders wonen, namelijk in de boerderij van de familie van der Wijst 
aan de grens met de gemeente Veghel. Dit is de boerderij die pastoor van Haaren later zal erven van 
Geertruida en Petronella van der Wijst. Tegenwoordig is het adres van de boerderij Nieuwe Veldenweg 4. 
Die is al enige jaren niet meer als boerderij in gebruik en zal worden omgebouwd tot twee woningen. In deze 
boerderij worden de tien kinderen van Johanna en Joannes geboren.  
 
De meesten van de kinderen zullen 
ongetrouwd blijven, alleen zoon 
Martinus (1855-1927) trouwt in 1906 
met Maria van der Steen (1866-1943).  
Zij gaan wonen in de boerderij van de 
familie van der Linden op Duifhuis, 
waar wij ons verhaal mee begonnen 
en waar de vrijgezelle broer en zus 
waren blijven wonen. Na hun 
overlijden is het huis leeg blijven 
staan. Er wordt in 1909 een nieuw 
voorhuis aan de boerderij gebouwd 
waardoor er een T-boerderij ontstaat. 
 
Hiernaast: Martinus en Maria van der 
Wijst-van der Steen. 



Hiernaast: het gezin van 
Martinus van der Wijst. Vlnr: 
Hannes, vader Martinus, moeder 
Maria en Hanneke. 
 
Martinus en Maria krijgen twee 
kinderen, Hannes (1908-1983) 
en Hanneke (1912-1990). 
Hannes trouwt in 1935 met Anna 
van den Broek (1909-2001). 
Hannes neemt dan de boerderij 
over van zijn moeder, die naast 
de oude boerderij een nieuw huis 
laat bouwen. 
  
Hannes en Anna krijgen vijf 
kinderen, vier jongens en één 
meisje. Als Anna op 22 
september 1944 bevalt van haar 

jongste kind Jan, woedt er een hevige strijd op Duifhuis tussen de oprukkende geallieerden en de Duitsers. 
Het is te gevaarlijk om in huis te blijven en dus worden moeder en kind op een deur, die uit de sponning is 
gehaald, naar de kelder 
gebracht. Ondertussen 
wordt het huis zwaar 
beschoten. 
 
Hiernaast: Hannes van der 
Wijst en zijn gezin. Vlnr: 
Martien, vader Hannes, 
Lambert, Jan, moeder 
Anna, Maria en Antoon. 
 
Omdat geen van zijn 
kinderen interesse heeft in 
de oude boerderij, laat 
Hannes rond 1980 het 
oudste gedeelte van zijn 
boerderij afbreken. Alleen 
het voorhuis uit 1909 blijft 
staan en wordt uitgebreid 
met een berging.  

Hiernaast: het voorhuis met daarachter de oude 
vervallen boerderij. 
 
Hannes van der Wijst overlijdt in 1983. Anna verhuist 
daarna naar de Odiliaflat in Uden en later naar Huize Sint 
Jan, waar zij in 2001 is overleden. 

 
Het huis wordt enkele jaren verhuurd aan Lioba van 
Tol uit Haps en haar man. Lioba is gezinshulp en haar 
man werkt als vrachtwagenchauffeur. 
Hiernaast: het voorhuis met de nieuwe berging rond 
1989. 



Tiny en Henk Verkuijlen kopen in 1990 het 
leegstaande huis. In 2010 wordt Henk de enige 
eigenaar van het oude voorhuis en hij gaat  er 
enkele jaren wonen. 
 
Hiernaast: het voorhuis in 2022. 
 
In 2015 koopt Thomas Kanters het huis met de 
bedoeling om het te restaureren, maar 
vooralsnog wacht hij op de vergunning hiervoor. 
Thomas heeft een bedrijf dat verschillende 
agrarische werkzaamheden uitvoert, zoals 
loonwerk en transport en daarnaast is er op het 
bedrijf een opzetstation voor kartonnen 
verpakkingen. Thomas is getrouwd en heeft 
twee kinderen.  
 
Hieronder: Thomas Kanters bij de gevelsteen 
uit 1909. 

 
Zoals we hiervoor schreven, verhuist Maria van der Wijst 
in 1935 samen met haar dochter Hanneke naar de nieuwe 
woning die ze hebben laten bouwen naast de oude 
boerderij waar Hannes van der Wijst woont. Hanneke blijft  
ongetrouwd, nadat haar verloofde vlak voor hun bruiloft is 
overleden.   
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt Anny Lommerse 
(1928-2010) uit Amsterdam bij Maria en Hanneke wonen. 
Anny heeft luchtwegproblemen en dus is een verhuizing 
naar het platteland beter voor haar gezondheid. Ze zal 
Duifhuis nooit meer verlaten, want ook als Maria van der 
Wijst in 1943 overlijdt, blijft Anny bij Hanneke wonen.  

 
 
 
 
 
 
 
Op de kermis in Volkel leert ze Marius Tonies (1926-
2002) kennen, maar voordat ze kunnen trouwen wordt 
Marius opgeroepen voor militaire dienst in Nederlands-
Indië. Als hij enkele jaren later terugkeert, trouwen 
Anny en Marius alsnog in 1953. Ze nemen de woning 
aan de Duifhuizerweg over van Hanneke van der Wijst, 
die bij hen blijft inwonen tot haar dood in 1990.  
 
Marius en Anny krijgen vier kinderen: Ina, Hans, Peter 
en Ruud. Marius werkt als vrachtwagenchauffeur bij de 
gemeente Uden. Anny is in Mariaheide vooral bekend 
als een verdienstelijk actrice bij het Heise toneel. 
 
 
Hiernaast: trouwfoto uit 1953 van Marius en Anny 
Tonies-Lommerse. 
 



Hiernaast: Hanneke van der Wijst met Ina Tonies. 

 
Hierboven: het huis van de familie Tonies in de jaren 60. 
 
 
 
 

 
Als Ruud Tonies in 1996 met Anita van Maarseveen trouwt, 
koopt hij de woning van zijn ouders. In 1997 wordt de 
woning gemoderniseerd. De buitengevel en de authentieke 
glas-in-loodramen blijven daarbij behouden. 
 
Ruud en Anita krijgen drie zonen: Nick, Daan en Tim.  
Ruud Tonies heeft een elektronicabedrijf aan huis waarin 
hij onder andere televisies repareert. Anita runt met haar 
zus een juweliersbedrijf. Zij zijn onder meer actief op de 
weekmarkt in Uden en Oss.   
 
 
Hiernaast: Anita en Ruud Tonies bij de voorgevel van hun 
huis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: het 
gezin van Ruud 
en Anita Tonies 
bij de zijgevel van 
het huis. 


