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Een van de oudste boerderijen van ons dorp is die van Jannita Kanters en Janco van de Graaf, met het 
huidige adres Driehuizen 3. Voorheen was de buurtschap onderdeel van ’t Ven. Zo luidde het adres in 
1910 bijvoorbeeld Ven D54 en in 1870 was het nummer 479. De huisnummers werden in vroeger tijden 
regelmatig herzien. 
Uit oude documenten blijkt de boerderij (of een ander huis op dezelfde plek)  al in 1732 in dit 
heideontginningsgebied gestaan te hebben.  
In 1732 erfde Jan Tonis Clockgieters het huis van zijn ouders. De erfenis omvatte: ‘Eene huijsinge,hoff en 
aangelegen euselvelt (=weide), groot ca. 2 lopens, gestaan en gelegen aan de Hooge Heij’. Tot 1786 
blijven de Clockgieters eigenaar, al woonden er jarenlang huurders op. In oude archieven wordt al 
gesproken over Klokgietersveld, een benaming die tot de laatste generatie boeren in de 20e eeuw werd 
gebruikt. 
 

 
 
Links: Een schilderstuk van de oude boerderij. 
 
 
 
In 1786  wordt Tony Lambert van de Ven, 
afkomstig van de Leest, de eigenaar. In 1832 
staat de boerderij op kadasternummer B 255 
op naam van Jan Antonie van de Ven. 
Interessant is het oude document waaruit blijkt 
dat ten huize van Tony Lambert van de Ven in 
1793 zijn schoonzuster, zijnde doof en stom, 
het leven schonk aan een zoon. Bij de aangifte 
was buurvrouw Anneke Raymakers-Zegers 
aanwezig.  
 

Rond 1838 wordt huis en grond gekocht door Theodorus(Dirk) Donkers. Sinds die tijd is de boerderij altijd 
van vader op zoon of dochter overgegaan. Erfgename dochter Maria trouwde met  Martinus Raaijmakers 
De naam Raaijmakers, op vele manieren geschreven, komt veelvuldig voor op ’t Ven en Driehuizen. 
Vervolgens erfde dochter Theodora rond 1895 de boerderij samen met haar man Martinus Jansz. Kanters,  
welke afkomstig was van de buurtschap de Heuvel in Veghel.  
 
 
 
Foto rechts: De familie van 
Martinus (Tinus) Kanters en 
Theodora Raaijmakers, +/- 1916. 
Bovenste rij met poffers v.l.n.r.: 
Marie, Martha, Hanneke en Mien.  
Vooraan v.l.n.r.: Bertha Martinus, 
Marietje, later gehuwd met 
meester van Son, Jan, Theodora 
en Harrie. 
 
 
 
Uit dat huwelijk werd Jan Kanters 
in 1911 geboren. Die nam de 



boerderij over toen hij trouwde in 1941. Tien jaar later stierf moeder Theodora Raaijmakers  Tinus ging bij 
dochter Bertha wonen in het dorp achter het café van Nol Zwinkels. Tinus Kanters bereikte de gezegende 
leeftijd van 93 jaar.  
. 

 
 
Nog een schilderij van 
de achterzijde van de 
oude boerderij.  
De achterzijde was aan 
de kant van de weg wat 
bij oude boerderijen 
gebruikelijk was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Kanters was de 
laatste ‘echte’ boer op 
deze boerderij.  

Zijn grond lag verspreid op het Ven en de Driehuizen en elk veld had een naam. Zo werden zijn zoons naar 
de ‘Klokgieter’ gestuurd, een naam dus die verwees naar de eigenaar van tweehonderd jaar terug. Of naar 
het Mickersveldje, het Wuyten en de Corsehoeve. 
Deze namen vinden we bijna allemaal terug op kadasterkaarten van 1832. 
 
 
 
De familie van 
Jan Kanters-van 
de Pas. 
V.l.n.r.:Betsie, 
Joop, Theo, Tiny, 
vader Jan en 
moeder Marie, 
Henk, Arnold, 
Gerrit en Annie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1970 kwam de volgende generatie, zoon Gerrit, op de boerderij.  
Vader Jan hield de koeien en kippen nog een jaar en stopte toen helemaal met boeren. De meeste grond 
was intussen verkocht.  
 
Gerrit en zijn vrouw Francien van Houtum hebben geen vee meer gehad. De boerderij had zijn functie 
verloren.  
 
Het voor- en achterhuis werden verbouwd tussen 1970 en 1975. Toen in 1972 de buitenkant verbouwd 
werd, stortte het achterste deel van de rieten kap in. Dit deel van de boerderij werd niet meer herbouwd, 
zodat hij nu zijn oorspronkelijke grootte niet meer heeft. Zo’n acht jaar geleden werd de gehele rieten kap 
vernieuwd 
 



Foto links: De familie van Gerrit Kanters. 
Achter, de kinderen Jannita, Gerjon  en Corné. 
Vooraan Francien en Gerrit. 
 

 
    Boven: Foto genomen in 2003 van de boerderij met de  
    vernieuwde rieten kap. 
 

 
Intussen heeft de volgende generatie zich 
aangediend. Dochter Jannita en haar partner 
Janco van de Graaf wonen sinds 2009 in het 
pand. Ze zijn inmiddels begonnen met alweer 
een renovatie. Zij willen zoveel mogelijk 
authentieke elementen blootleggen, zodat de 
boerderij weer wat meer zijn oude   aanzien gaat 
krijgen. 

 
   De in 2011 en 2012 verbouwde boerderij.   Janco van de Graaf en Jannita met hun kinderen  
        Pepe,, Lola,  Kiki en de kleine Nuno. 
 
 
 


