D99, Spoorhuis De Bunders
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Tot 1972 stond er aan de opgeheven spoorlijn Boxtel-Wesel (Duits Lijntje) in de Bunders een
spoorwachtershuis. De laatste bewoners van het spoorwachtershuis waren Willem Pennings, getrouwd met
Riek van der Steen en hun twee kinderen Annie en Doortje. Ook dit spoorwachtershuis hoorde bij de
parochie Maria-Heide. Het stond aan de Bundersteeg, die de grens vormde tussen de parochies Veghel en
Maria-Heide. Alle kinderen die in dit huis zijn geboren, zijn ook in Maria-Heide gedoopt.
Hiernaast::
een
detail
van
de
kadasterkaart van de omgeving van het in
1972 afgebroken spoorwachtershuis 20.
Het huis stond op de zwarte punt
linksboven.

Hieronder de Bundersteeg in vroegere
tijden. Halverwege werd de steeg door de
spoorlijn doorsneden.
Zover we kunnen nagaan, is Johan Heigenaar, geboren in
Zutphen, de eerste bewoner van dit spoorwachtershuis
geweest. In 1873 is Johan in Veghel getrouwd met
Antonetta van Woerkom uit Sint Oedenrode. Zij zijn toen in
dit spoorhuis komen wonen.
Johan Heigenaar was al eerder getrouwd geweest en had
uit zijn eerdere huwelijk een dochter Hendrica, geboren in
1859 in Veghel. Deze dochter Hendrica is in 1873 ook in de
Bunders komen wonen.
In 1892 overlijdt Johan Heigenaar. Zijn vrouw is nog tot
1902 in het spoorhuis blijven wonen. Waarschijnlijk heeft zij,
mogelijk samen met haar stiefdochter, tot 1902 nog als
spoorwachter gefungeerd.
De spoorwachters werden door een telefonisch sein gewaarschuwd wanneer er een trein naderde. Aan het
soort sein kon men horen van welke richting de trein kwam. Bij bewaakte overwegen moesten dan de
spoorbomen gesloten worden. Bij de onbewaakte overwegen ging de spoorwachter met een rode vlag het
verkeer waarschuwen en laten stoppen. In eerste instantie, toen er nog veel treinverkeer passeerde was het
een fulltimebaan. Later toen er alleen goederentreinen passeerden, vervulde de echtgenote dikwijls de
spoorwachterstaak, zodat de echtgenoot een nevenfunctie kon vervullen. Dikwijls was die nevenfunctie ook
bij de spoorwegen. Nog later regelden de medewerkers op de trein zelf de beveiliging.

In 1902 komt Johannes Eijkemans, in
1900 getrouwd met Johanna van
Lieshout, in het spoorhuis wonen. Zij
hebben dan al twee kinderen. In de
Bunders zijn nog twaalf kinderen
geboren, waarvan er zeven op jonge
leeftijd zijn overleden.
In 1930 wordt Henricus Gerardus
Kloosterman uit St. Hubert, getrouwd
met
Johanna
Wilhelmina
van
Sambeek, de opvolger van Johannes
en Johanna Eijkemans. Zij hebben
slechts vier jaar in dit spoorhuis
gewoond. In die periode zijn wel twee
dochters hier geboren. Van deze
familie hebben we geen foto kunnen
achterhalen.
Hierboven: de familie Eijkemans met zes van hun kinderen
In 1934 worden Carel van Dijk en zijn vrouw Maria Verbruggen, de volgende bewoners.
Hier zijn hun twee jongste dochters geboren, Johanna en Corry. Corry is later getrouwd met Bart Rijkers. Zij
hebben enkele jaren de ‘Trambar’ uitgebaat.
Hiernaast: Carel en Maria van Dijk.
In 1939 is de familie van Dijk verhuisd naar
Oploo.
Vervolgens wordt de laatste bewoner, Willem
Pennings, getrouwd met Hendrika van der
Steen. Het echtpaar krijgt vier kinderen. Het
tweede kind is doodgeboren en het derde kind
is slechts één jaar oud geworden. Annie was de
oudste dochter en haar zusje Doortje de
jongste.
Hieronder: vlnr: Willem Pennings, Riek
Pennings-van der Steen en de dochters Doortje
en Annie

Hiernaast: de plaats in de Bunders waar links
op de foto het spoorwachtershuis heeft
gestaan.
Het ‘Duits Lijntje’ wordt in de loop der tijd
steeds verder afgebouwd. Al in 1950 stopt het
personenvervoer op het traject Boxtel-Wesel.
De spoorwachtershuizen verliezen hun functie
en worden, op een enkele uitzondering na,
afgebroken. Als ook het goederenververvoer
tussen Boxtel en Veghel ophoudt, worden de
spoorrails verwijderd en op dit moment is het
oude
spoorwegtraject
een
populair
wandelgebied.

Hieronder: het spoorwachtershuis
voordat het in 1972 werd afgebroken. (foto Jo Verbakel)

