
Nieuwstraat 40/42

Bewoners van 1815 tot heden :
Kanters -van der Meijden – Knicknie – van den Biggelaar – van de Coevering – Immens (café Victoria) 
– supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo

      kindsheidoptocht 1913

Marten Kanters (1761 – ?) , timmerman en kroeghouder
In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 

Jan van der Meijden (1786 – 1868), grof en hoefsmid

Jan is geboren in 1786 in Vught en staat in 1810 in het bevolkingsregister ingeschreven als smidsknecht bij 
Bartolomeus Smulders. Jan van der meijden is getrouwd met Cornelia van Lith (geb. 1792 in Den Bosch)
In 1816 wordt als bebouwd eigendom van Jan het huis  op Plaats nr. 17 bij de Heesakkers aangegeven , in 1811 
is Plaats nr. 17 nog in eigendom van Adolf de Grancy.
Als onbebouwde eigendommen van Jan van der Meijden worden in 1816 vermeld :

Dommelakker nr 2453 bouwland (vorige eig. Jan Maas)
Heesakkers     nr   828 bouwland neven den pad (vorige eig. Christiaan Brox)
Heesakkers        tuin bij het huis

Kinderen geboren overleden getrouwd met overleden

Johannes 29-08-1815 16-01-1835 Antonetta van Dommelen
Gerardus 24-11-1818 20-09-1901
Marinus Josephus 14-01-1821
Cornelis 30-12-1822 03-03-1823
Anna Cornelia 29-12-1823 25-04-1845 Johannes Knicknie 27-04-1917



N.N. 02-02-1826 doodgeboren
Jacobus 04-12-1826 22-01-1830
Petrus 28-01-1829 16-12-1906
N.N. 27-07-1833 doodgeboren
Marinus Josephus 12-02-1841 12-02- 1841

Patentregister :
1815 Jan van der Meijden Plaats nr 6 smidsknecht
1816 idem        idem smid Jan is nu dus zelfstandig smid
1817   idem        idem idem idem
1818 idem        idem idem idem
1819        idem geen smederij en in 1820 Adriaan 

            Smulders als smid
1819 Jan van der Meijden Plaats nr 17 grof en hoefsmid en tapper Jan heeft nu dus zijn smederij bij

zijn huis op de Heesakkers
1820 t/m 1824 idem idem idem
1825 t/m 1826 idem idem grof  en hoefsmid, tapper en beugelbaan
1827 t/m 1834 idem Dorp nr 101 grof en hoefsmid, tapper, beugelbaan en biljart

1832 Kadastergegevens van Jan van der Meijden (art. nr. 310)

Volgens O.A.T. 1832
1. C870 huis   61 m2  
2. C870a huis, schuur en erf     320 m2  wordt later C1131 (=A200)                        
3. C871x tuin            1620 m2 wordt later C1130  (=A205)   
4. C871x tuin  329 m2 wordt later C1132   
5. F531 weiland            3330 m2    
6. C1131 huis, schuur en erf 579 m2
7. C1133 tuin           1240 m2             
8. C1042 bouwland           2208 m2                         
9. C1043 huis en erf 92 m2 (=A206)

         kadasterkaart 1832

  
   1840 Oprichting van het gezelschap van handboogschutters “De Unie“
   



Deze vereniging was vanaf de oprichting in 1840 gevestigd op Nieuwstraat 40  en zal daar blijven totdat in       
1980 café Victoria haar deuren sluit.

Patentregister (vervolg)            

1835 t/m 1842 idem Dorp nr 112 grof en hoefsmid, tapper, overdekte beugelbaan en biljart
1843  idem Dorp nr 112 grof en hoefsmid, tapper, overdekte beugelbaan, biljart en winkelier
1844  idem Dorp nr A134 grof en hoefsmid, tapper, overdekte beugelbaan, biljart en winkelier
1845 t/m 1849 idem idem grof en hoefsmid, tapper, overdekte beugelbaan, biljart en winkelier

en brood beschuitverkoper
opmerking : zijn schoonzoon Johannes Knicknie heeft op dit 

adres  een koper- en blikslagerij
1850 t/m 1853idem idem tapper, grof en hoefsmid

opmerking : schoonzoon Johannes Knicknie heeft nu de winkel 
met  brood en beschuitverkoop op Dorp A nr 135

1854 idem idem grof en hoefsmid met zijn zoon
1855 t/m 1868idem idem tapper, zijn zoon Gerardus heeft nu de smederij op dit adres
1869 t/m 1873Wed. Jan v.d Meijden tapper (Jan van der Meijden overlijd op 12 februari 1869 en zijn

  vrouw Cornelia op 4 augustus 1881)
1874 A200 schoonzoon Jan Knicknie tapper

 Johannes (Jan) Knicknie (1818 - 1892), koper- en blikslager en loodgieter 

Jan Knicknie wordt in Schijndel geboren op 12 februari 1818 als zoon van kleermaker Adriaan Knicknie en 
Hendrika Melotte.

In 1845 staat Jan vermeld in het Patentschuldigenregister van Sint-Michielsgestel als koper- en blikslager en 
loodgieter inwonend bij Jan van der Meijden op A134.

Op 25 april 1845 trouwt Jan met Anna Cornelia van der Meijden (geb 29-12-1823) dochter van smid Jan van 
der Meijden en Cornelia van Lith .

In het bevolkingsregister van 1847 woont Jan Knicknie nog in bij zijn schoonvader op A134 en in het 
bevolkingsregister van 1850 woont het gezin van Jan Knicknie op A135.

Jan en zijn vrouw hebben vanaf 1848 ook een winkel waar brood en zeep worden verkocht naast de koper- en 
blikslagerij.

 



Kinderen van Jan Knicknie en Anna Cornelia van der Meijden :

                    

                                           Geboorte                     gehuwd met                             Overleden

1. Marinus   Josephus          6 februari     1846        A.M.E. vd. Westelaken           30 september  1934

2. Anna Maria                     30 november 1847                                                       13 september  1862

3. Hendrica                         3 januari        1850                                                        23 juli              1875

4. Adrianus Antonius           7 december   1851      Petronella Verhoeven                 4 juni 1937

5. Huibertus               28 april         1854                                                        14 oktober      1856 

6. Petrus Jacobus                8 augustus     1855                                                        14 april           1863

7. Hubertus Antonius           13 oktober   1857      ongehuwd                                   6 november   1941

8. Lucia                               13 december 1859      Antonius Verhagen                    8 april             1954

9. Maria Theresia                20 mei           1862      Reinier v.d. Biggelaar             17 maart           1936

10.Anna Maria Magdalena  21 november 1863     Joh Wilh v.d. Linden                28 juli              1899

11. Cornelia Antonia            3 april           1868      Ant. Fr. Claassen                    18 januari         1957

In 1861 krijgt Jan Knicknie vergunning tot het maken eene gasinrichting ter verlichting van zijn woonhuis en 
werkplaats.

In 1866 staat er in het patentregister ook vermeld als fabrikant van gas voor verlichtingsdoel-einden , Jan 
heeft dan ook een vergunning voor het leggen van gaspijpen binnen de gemeente.In 1874 staat Jan ook als 
tapper in het patentregister, hij wordt dan niet meer als gasfabrikant vernoemd.

In 1875 ook als biljarthouder

In 1877 heeft zijn zoon Hubertus op hetzelfde adres een vleeshouwerij

In 1880 begint zoon Marinus een koper- en blikslagerij op A205 en vanaf 1885 op A202

In 1884 wordt Jan ook logementhouder (A201)



In 1887 heeft zijn zoon Marinus Knicknie op A202 een koper- en blikslagerij, vader Jan is dan alleen tapper, 
logementhouder en winkelier (broodslijter)

Op 25 juni 1892 overlijd Jan Knicknie .De weduwe Anna Knicknie – van der Meijden blijft tot 1 juni 1909 in 
het café op A201 en verhuist dan naar A201a, ze sterft op 27 april 1917.

Reinier van den Biggelaar (1845 – 1919), aannemer en herbergier.

Reinier van den Biggelaar is getrouwd met Maria Theresia (Trees) Knicknie dochter van Jan en Anna Knickie
– van der Meijden, hun vorige woonplaats was Den Bosch en zij nemen de zaak van moeder Anna over. Zij 
hebben drie kinderen, allen geboren in Den Bosch :

1. Anna Maria Cornelia Josephina  geb 5 maart  1898

2. Josephus Henricus Maria                19 maart 1899

3. Joannes Henricus Maria     14 april 1900

In 1912/1913 is er sprake van bijbouw en sloping.



Reinier van den Biggelaar overlijd op 6 maart 1919 en Maria Theresia (Trees) van den Biggelaar Knicknie op 
17 maart 1936.



Antonius van de Coevering (1898-1961)

Antonius van de Coevering is op 13 oktober 1926 getrouwd met Elisabeth Maria (Bet) Knicknie dochter van 
Marius Knicknie.

  

  Bet , Jan van de Coevering, An
  en Moene voor het hotel van de
  Coevering op A116

In 1929 werd in café van de Coevering een nieuwe voetbalclub opgericht onder de naam van de oude vereniging
S.D.O. en tijdens de oprichtingsvergadering werd besloten een voetbalveld achter café van de Coevering aan te 
leggen op  een roggeveld dat eigendom was  van Huub Knicknie. In het seizoen 1929-1930 werd de naam van 
de voetbalvereniging gewijzigd in R.K.V.V. Victoria. In 1949 verhuisde de voetbalclub naar een terrein aan de 
Schijndelseweg.  
Andere verenigingen zijn o.a.. : Wandelsportvereniging De Gazelle opgericht in 1932, bridgeclub “Never Sans”,
damclub E.G.D.





Hubertus Immens (1920 – 1995)
Huub Immens getrouwd met Riet Jansen.

Hennie en Victoire Immens



        

Sint-Michielsgestel, 9 september 2014 JvV


