
Honderdjarige Dungenaren

Uit een artikel in Het Griensvenneke uit 2006, nr. 1, waarin een analyse wordt gegeven over de situatie van

de Dungense bevolking anno 1830 blijkt de oudste Dungenaar 86 jaar te zijn. De betrokkene zou nog vijf

jaar te leven hebben. Hij overleed in 1835 op 91- jarige leeftijd. Het aantal zeventig- en tachtigjarigen in

Den Dungen was in 1830 als het ware op één hand te tellen. Zoals in voornoemd artikel wordt gesteld is er

sindsdien in de leefomstandigheden van de mensen veel ten goede veranderd. 

In een ander artikel in Het Griensvenneke uit 2005, nr. 1 wordt ingegaan op een Dungense vrouw die in

1893 op bijna 102-jarige leeftijd

overleed. Het is niet bekend of er

tussen 1893 en 1957 nog andere

parochianen zijn geweest die de

leeftijd van honderd of hoger

hebben mogen beleven. Uit het

artikel omtrent overleden paro-

chianen in de periode 1957 –

2005 in Het Griensvenneke num-

mer 3 van 2005 kan men opma-

ken dat in 1979 een van de paro-

chianen op 105-jarige leeftijd

overleed. Het betreft Adrianus

(Januske) Smits die op 1 juni

1979 was gestorven. Januske was

in Den Dungen geboren op 19

december 1873. Smits is hoogst-

waarschijnlijk de oudste inwoner

die het dorp ooit gekend heeft.

Maar zoals uit tabel I van laatst-

genoemd artikel blijkt, kreeg

Januske Smits langzaam maar

zeker gezelschap van anderen die

ook de leeftijd van honderd had-

den bereikt of de bewuste leeftijd

zelfs hadden overschreden. In de

periode november 1957 tot sep-

tember 2008 zijn de volgende

parochianen op honderdjarige

leeftijd of ouder gestorven. 

Tot op heden is, voor zover bekend, Januske Smits de oudste Dungenaar ooit.

Negen honderdjarige Dungenaren

Christina van der Donk-Van Hedel (1901-2002),  Marie Rijken-Sleutjes

(1902-2003),  Johanna van der Hofstad-Van Pinxteren (1888-1988),  

Nicolaas Marinus Sleutjes (1905-2007), Adrianus Smits (1873-1979),

Antonius Sleutjes (1904-2004, minus 9 dagen),  

Johanna van den Broek- De Mol (1886-1990),  Albertus van de Koevering

(1892-1993) en  Francisca Vissers (1883-1983).



Op 13 mei 1983 overleed op 100-jarige leeftijd Francisca Vissers.

Francisca werd geboren in Sint-Michielsgestel op 27 maart 1883 uit het

huwelijk van Francis Vissers en Maria van de Burgt. Zij was niet getrouwd

en woonde sinds 1969 in het Dungense bejaardenhuis. 

Op 9 december 1988 stierf in Den Dungen Johanna (Hanna) van der

Hofstad – van Pinxteren op bijna 101-jarige leeftijd. Zij was in Rosmalen

geboren op 2 februari 1888. Hanna woonde tot haar overlijden bij haar zoon

en schoondochter in de Jhr. van Rijckevorselstraat.

Op 20 januari 1990 stierf Johanna van den Broek – De Mol op 103-jarige leef-

tijd. Zij was in Heusden a/d. Maas geboren op 11 december 1886. Zij woonde

de laatste jaren van haar leven in verzorgingscentrum De Donk in Den Dungen.

Zij was de weduwe van voormalig Dungens burgemeester Piet van den Broek,

die in 1941 was overleden. 

Op 15 januari 1993 overleed op een leeftijd van 100 jaar Albertus (Bertje)

van de Koevering. Bertje was geboren in Den Dungen op 30 maart 1892 en

woonde aan de Beusingsedijk. 

Op 5 juni 2002 stierf in Den Dungen Christina (Stien) van der Donk – Van Hedel

op een leeftijd van 100 jaar. Stien was in Berlicum geboren op 21 december 1901

en woonde in verzorgingscentrum De Donk.

Op 30 juni 2003 stierf  Marie Rijken – Sleutjes op honderjarige leeftijd. Zij was in

Den Dungen geboren op 29 november 1902.



Antonius (Toon) Sleutjes bereikte in 2004 de leeftijd van honderd jaar net niet.

Hij stierf  9 dagen voordat hij honderd zou worden op 11 januari 2004. 

Toon werd in Den Dungen geboren op 20 januari 1904.

Op 4 april 2007 overleed op 101-jarige leeftijd Nicolaas Marinus (Mies)

Sleutjes. Mies werd in Den Dungen geboren op 16 november 1905. 

Het bereiken van genoemde hoge leeftijden is geen exclusieve Dungense aange-

legenheid. Het is een landelijke trend.

Een zeer zeldzaam fenomeen

In de opsomming van personen van honderd jaar of ouder, valt het op dat de naam Sleutjes drie keer voor-

komt. Dit feit is des te opmerkelijker als men weet dat het gaat over personen met dezelfde ouders.

Voldoende reden om een onderzoekje te doen of daaruit een verklaring voor het bereiken van een dergelijke

hoge leeftijd te vinden is. 

De drie betrokkenen waren kinderen geboren uit het huwelijk van Hendrikus Sleutjes en Helena Spierings.

Het echtpaar woonde met hun kinderen in de nog bestaande boerderij Paterstraat nrs. 38-40. Sleutjes en zijn

vrouw kregen zeven kinderen waarvan er twee als kind stierven. 

Het gezin

Hendrikus Sleutjes

en Helena

Spierings. 

De foto is gemaakt

in jaren dertig van

de vorige eeuw aan

de achterzijde van

de ouderlijke

woning

(Paterstraat

38–40). 

Boven v.l.n.r. :

Mies, Jan, Marie,

Toon en Piet.

Onder v.l.n.r. :

Hendrikus Sleutjes

en Helena

Spierings.



Zoon Piet overleed als 45-jarige en Jan stierf op 53-jarige leeftijd. De overigen staan in bovenstaande

opsomming van (bijna) honderdjarigen vermeld. Voor het onderzoekje is het interessant te weten, of de

(voor)ouders van de betrokkenen ook hoge leeftijden bereikten. De ouders van Hendrikus Sleutjes waren

Antonius Sleutjes en Johanna Doedé.  Zijn moeder stierf al op 49-jarige leeftijd. Uit genealogische gege-

vens van de familie Doedé blijkt dat niemand een uitzonderlijk hoge leeftijd bereikt heeft. 

De ouders van zijn vrouw Helena waren Nicolaas Spierings en Anna Maria Kuijpers. 

In deze stamboom zijn de personen

die ouder werden dan 80 jaar in

zwart aangegeven.

Wat de overleden Antonius Sleutjes betreft ziet men na het raadplegen van de stamboomgegevens dat leden

van deze familie meer dan gemiddeld een hoge leeftijd bereikten. Uiteraard stierven ook in deze gezinnen

kinderen op jonge leeftijd, maar zodra men eenmaal volwassen was, bereikte men vaak de leeftijd der ster-

ken. Zoon Hendrikus Sleutjes stierf op 81-jarige leeftijd. Onder de 1770 overledenen tussen 1957 en 2005

komen 36 mannen en vrouwen voor met de naam Sleutjes. Alle personen in de parochie met de naam

Sleutjes behoren tot dezelfde tak. Van de genoemde 36 personen stierven er 3 in de categorie van 0 – 50

jaar (circa 8%), 4 in de categorie 51 – 65 jaar (circa 11%), 8 in de categorie 66 – 75 jaar (circa 22%) en 21

in de categorie 76 – 105 jaar (circa 58%). Als men laatstgenoemde percentages vergelijkt met de percenta-

ges uit de totale bevolking, dan ziet men dat een bovengemiddelde leeftijd werd bereikt. Het feit dat men

gemiddeld een hoge leeftijd bereikt geeft latere generaties meer kans om ook oud te worden

De vrouw van Hendrikus Sleutjes was Helena Spierings. Zij was geboren uit het huwelijk van Nicolaas

Spierings en Anna Maria Kuijpers. Helena had een broer Petrus. Helena’s vader stierf in 1936 op 96-jarige

leeftijd. Zijn oudste broer Christiaan stierf op 94-jarige-, zijn broer Hendrikus op 78-jarige-, zijn zus

Hendrika op 90-jarige-, zijn zus Wilhelmina op 80-jarige- en zijn jongste zus Marie stierf op 89-jarige leef-

tijd, zodat men kan stellen dat alle gezinsleden een zeer hoge  leeftijd bereikten.  

Zoon Petrus Spierings trouwde in 1898 met Johanna Maria van Oploo. Uit het huwelijk werden tien kinde-

ren geboren waarvan er twee op jonge leeftijd stierven. Petrus overleed op 55-jarige leeftijd. Hun oudste

kind Marie overleed op 98-jarige-, Johannes Marinus op 92-jarige-, Cornelia Petronella op bijna 101-jarige,

Nicolaas Antonius op 81-jarige, Hendrikus op 60-jarige en Hubertus Wilhelmus overleed op 79-jarige leef-

tijd. Dochter Paulina Adriana (Pauline) is inmiddels 100 jaar geworden en Adriana Martina (Jaan) is 95 jaar

geworden. Men kan stellen dat het bereiken van een hoge leeftijd in deze familie Spierings geen uitzonde-

ring blijkt te zijn. 

Men mag wellicht ook concluderen dat “het sterke geslacht Sleutjes” in combinatie met “het sterke geslacht

Spierings” de basis heeft gevormd waardoor drie van de kinderen uit het huwelijk van Hendrikus Sleutjes

en Helena Spierings de honderdjarige leeftijd mochten bereiken. 

De betrokkenen hebben de tijdgeest natuurlijk meegehad. De hygiënische omstandigheden en medische

voorzieningen zijn sinds 1900 sterk verbeterd en men hield er, ten opzichte van de huidige situatie, een

sobere levensstijl op na. De generatie die hierna volgt, groeit doorgaans op in meer luxe en welvaart.

Roken, drinken, een druk, onregelmatig en jachtig leven zullen wellicht van negatieve invloed zijn op het

behalen van een dergelijke hoge leeftijd. Dit verschijnsel is de laatste decennia bij de mannen al goed waar-

neembaar en bij vrouwen tekent zich eenzelfde trend af. 


