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De plaats waarop de boerderij met het adres Knipperdul 2 staat, kent een lange geschiedenis waarvan we 
helaas maar weinig hebben kunnen achterhalen. Wat we wel weten, is dat er een herberg met de naam 
‘Knipperdul’ heeft gestaan. Mogelijk zelfs al in de 17e eeuw. Omdat de herberg op de grens tussen Staats-
Brabant en het Land van Ravenstein zou hebben gelegen, werd deze veel bezocht door ronselaars voor de 
legers van beide gebieden. Dat leidde soms tot gijzeling van een jongeman die het tekengeld van het leger 
had geïncasseerd, maar bij nader inzien het soldatenbestaan toch niet zag zitten. 

Over het ontstaan van de naam ‘Knipperdul’ doen 
allerlei verhalen de ronde, maar we houden hier 
de verklaring aan die het Straatnamenboek van 
de gemeente Uden geeft: de naam is 
samengesteld uit ‘klippel/knuppel’ en ‘heul’ wat 
‘knuppels over een holte’ betekent, anders 
gezegd een twijgbrug over een beekje. Dat beekje 
werd de Jeuk genoemd en lag aan de grens van 
Uden en Veghel. Later werd het beekje 
gekanaliseerd oftewel ‘geleid gegraven’ en 
daarom kennen we het beekje nu als de Leigraaf. 
 
Hiernaast: een schilderij van de boerderij op ‘de 
Knip’. 
 

De eerste bekende eigenaar van de grond waarop de tegenwoordige boerderij staat, is Cornelus van Boxtel 
(1771-1860). Hij is getrouwd met Mechelina van de Loop (1776-1851). Cornelus en Mechelina krijgen, voor 
zover bekend, drie kinderen: Peter, Antonius en Helena. Het café ‘Het Knipperdul’ is dan een lage boerderij 
met een strodak. Voor de boerderij staan enkele bomen waaraan bezoekers hun paard kunnen vastmaken. 
Dat gaat weleens fout, want het Vredegerecht in Grave bestraft op 29 oktober 1835 een zekere Hendrik van 
den Berg uit Volkel voor het niet vastmaken van een paard met kar voor de herberg ‘Het Knipperdul’ in Uden.  
 
Als Cornelus van Boxtel in 1860 overlijdt, erft zijn dochter Helena van Boxtel (1816-1888) de herberg. 
Helena is in 1848 getrouwd met Cornelis de Groot (1816-1881). Zij krijgen zes kinderen, waarvan er één 
doodgeboren wordt. Eén kind overlijdt vóór zijn eerste verjaardag.  
 
Hiernaast: het gezin van Willemke 
en Lien Willems-de Groot. 
Staand vlnr: Leen, Grard, Knillie, 
Hanna, Miena, Janus en Bet. 
Zittend vlnr: Hannes, vader 
Willemke, moeder Lien en Mieke. 
 
 
In 1889 vindt er na het overlijden 
van Cornelis en Helena opnieuw 
een deling plaats en worden 
oudste dochter Mechelina (Lien) 
de Groot (1850-1915) en haar 
man Hendrikus Wilhelmus 
(Willemke) Willems de nieuwe 
eigenaren van de boerderij annex 
café dat druk bezocht wordt.  



 

 

Vooral op zondag na de Hoogmis en op maandag na de Udense markt, komen veel mensen een bakje koffie 
of een borreltje drinken in café Knipperdul.  
Naast het café hebben Willemke en Lien een paar koeien en wat  varkens en kippen. Verder hebben ze 
landbouwgrond die wordt gebruikt als weiland en om rogge en haver te telen. Willemke en Lien Willems 
krijgen elf kinderen. Eén kind wordt doodgeboren en een ander kind overlijdt kort na zijn geboorte. 
 
In het boek ‘Buurten onder de oude eik’ van Angeline van der Donk staat een beschrijving hoe het café er 
toen uitgezien moet hebben: 
‘Boven de voordeur stond in het bovenlicht op het glas met witte verf geschilderd: H. Willems Vergunning 
Knipperdul. Door de voordeur kwam je direct in de ‘herd’, het cafégedeelte. Rechts voor de muur stond het 
buffet met een open kast erachter waar de flessen met sterke drank stonden. De brandewijn, cognac, bitter 
en jonge en oude jenever werden vanuit ronde flessen met een dunne nek in de borrelglaasjes geschonken. 
Met een glazen stop konden deze flessen afgesloten worden. Brandewijn gold als medicijn voor allerlei 
kwalen en vaak kwamen mensen een kannetje halen voor een zieke. Boven de kast hing een bord met de 
tekst: 
Ik zit hier langs de baan 
Wat kan ik beter wensen 
De zegen van Heer 
En de gunst van de mensen 
 
Achter het buffet was ook een deur naar de ‘geut’ en van daaruit 
kon je in de kelder komen. Voor ieder vers getapt biertje moest 
de kastelein de kelder in om vervolgens met een pot of glas bier 
terug te komen. Daar lagen de grote tonnen donker bier van 
brouwerij Sevriens uit Erp.’  
 
Hiernaast: de trouwfoto uit 1922 van Driek Vissers en Mieke 
Willems. 
 
Dochter Maria (Mieke) Willems trouwt in 1922 met Hendricus 
(Driek) Vissers (1883-1969).  Mieke en Driek gaan inwonen bij 
de vader van Mieke. Ze krijgen twee zonen, Johannes (Has) en 
Wilhelmus (Wim), maar op 1 februari 1925 overlijdt Mieke in het 
kraambed van haar derde doodgeboren kind. Driek Vissers 
hertrouwt in 1930 met Wilhelmina Adriana (Meintje) de Groot 
(1890-1932). Met Meintje krijgt Driek nog twee kinderen: 
Martinus Arnoldus en Anna Maria (Mien). Meintje Vissers-de 
Groot overlijdt echter op 25 januari 1932, vijf dagen na de 
geboorte van haar dochtertje Mien. Haar zoontje  Marinus zal  in 
1938 overlijden. 
Driek Vissers heeft dan al genoeg van het café, want het kost te veel tijd en levert te weinig op. Hij vindt het 
vervelend dat hij het boerenwerk moet laten liggen, omdat er iemand in het café een borreltje komt drinken. 
Rond 1930 stopt Driek Vissers met het café.  
 
In 1932 wordt Driek Vissers via vererving eigenaar van de oude boerderij van Willemke Willems. Niet lang 

daarna wordt deze gesloopt en laat Driek Vissers een 
nieuwe boerderij bouwen.  
 
Hiernaast: de nieuwe boerderij in 1946 met de nog 
onverharde Goordonksedijk. 
 
Het Nederlandse leger legt tijdens de mobilisatie in 1939-
1940 versperringen en loopgraven aan op Knipperdul  
maar als de Duitsers Nederland binnenvallen worden die 
verlaten. Driek Vissers legt bij zijn boerderij een eigen 
schuilkelder aan. In de nacht van 21 op 22 juni 1943                                      
vluchten ze die schuilkelder in als een brandend vliegtuig 
neerstort op Eikenheuvel.  



 

 

Bertus van ’t Westeinde duikt tijdens de 
oorlogsjaren onder bij Driek Vissers. Hij 
wil niet langer meewerken aan de 
‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland. Af en toe 
zijn er razzia’s. Dan houdt Bertus zich 
schuil in de Goorse bossen. Als het lang 
duurt voordat het weer veilig is, komt 
Driek Vissers eten brengen in het bos. 
Bertus trouwt na de oorlog met Jans 
Vissers, een nicht van de familie Vissers, 
die als hulp in de huishouding bij Driek 
Vissers werkt. 
Hiernaast: Has, Wim, Mien en Jans 
Vissers  

 
Tijdens de bevrijding in 1944 wordt er op Duifhuis zo hard 
gevochten dat Driek Vissers met zijn gezin naar Hoenderbos moet 
vluchten. Als ze terugkeren naar hun boerderij staat deze er nog, 
maar is zwaar beschadigd door kogelinslagen. In de schuur ligt een 
gesneuvelde militair en in de kelder vinden ze een gewonde 
soldaat.  
 
Hiernaast: Mien Vissers met haar broers Has en Wim en hun vader 
Driek in 1955.  
 
 
Op 26 mei 1953 trouwt Wilhelmus (Wim) Vissers (1924) met Maria 
(Miet) Timmers (1925). Zij nemen de boerderij van de vader van 
Wim over. Wim en Miet krijgen vier dochters: Marja, Trudy, Tine en 
Henriëtte. Jongste dochter Henriëtte wordt op 22 mei 1960 dood 
geboren. Als Miet in 1975 overlijdt, blijft Wim achter met drie 
tienerdochters. 
 
 

 
 
Hiernaast: het gezin van Wim en Miet 
Vissers. Vlnr: Tine, Miet, Marja, Trudy en 
Wim. 
 
 
Dochter Tine (1958) trouwt in 1984 met 
Jan van Dooren. Tine en Jan gaan 
wonen in het bakhuis achter de boerderij 
van de vader van Tine. Het bakhuis is 
nog gebouwd door Driek Vissers. 
Zaterdags was het altijd broodbakdag. 
Op die dag moesten de voeten 
gewassen worden en daarna moest het 
deeg in een grote trog getreden worden.  
 

 
 
 
 



 

 

Tine en Jan krijgen 
drie zonen: Teun, 
Willem en Gijs. Hun 
dochters Eef en 
Roos overlijden 
direct na hun 
geboorte in februari 
1993.  
 
Als vader Wim in 
2005 naar een 
verzorgingshuis 
gaat, wonen twee 
zonen van Tine 
tijdelijk in de 
boerderij. Wim 
overlijdt in 2008.  
 
 
 
Hiernaast:  
de boerderij in 1986 
 
 

Tegenwoordig 
wonen zoon 
Willem van 
Dooren (1991) en 
zijn vriendin 
Melissa Hens 
(1995) in de 
boerderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: Willem 
van Dooren, 
Melissa Hens en 
Tine van Dooren-
Vissers.  

 
 


