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COR BRIGGEN 

Een bijzonder mens in Nuenen  

- Door Kees Verkooijen 
 
Mijn opa was een bijzonder mens, aldus Miranda Briggen kleindochter van de in 2003 overleden Cor Briggen. Zij 
schreef als MAVO leerling een scriptie, een biografie over haar grootvader toegelicht met oude foto's. De toen 12-jarige 
Miranda kreeg voor dit werkstuk een zeer hoge waardering. Deze biografie paste zeer goed in mijn bevindingen over 
hem en de oude leefwijze in dit dorp. 
 
Inleiding Zijn jonge jaren 

Bij mijn onderzoek enige jaren geleden naar 
de voetstappen van Vincent van Gogh in  
Nuenen en omgeving heb ik met veel mensen 
van allerlei pluimage een goed gesprek ge-
voerd. Vaak dwaalden de gesprekken af als de 
kennis der natuur ter sprake kwam. Zo ook bij 
mijn gesprek met Cor Briggen. Cor had een 
grote liefde voor bloemen en planten; dat is 
bij mij ook zo en daarom klikte het tussen ons 
zeer goed en waren we nauwelijks vreemden 
voor elkaar. Over van Gogh had hij weinig te 
vertellen; wél wist Cor van zijn grootmoeder, 
Johanna Brokke, dat zij van Vincents bezoek 
niet gediend was en dat zij hem onder bedrei-
ging met een kachelpook van het erf af joeg. 
Dat was bij het kleine diaconiehuisje aan de 
Broekdijk te Nuenen, waar Cor op 2 augustus 
1917 ook werd geboren. Dat oude huisje is er 
niet meer, wél de twee lindebomen die voor 
het huis stonden en de waterput op het erf 
(omslagfoto). Nu is het een weiland op enige 
afstand van de begraafplaats aan de Broekdijk. 

Bij mijn bezoek in september 2000 in zijn 
plantenkas was Cor heel spraakzaam over zijn 
jeugd en schooljaren. De school had slechts 
één onderwijzer. Deze zat met zeven klassen 
in één lokaal. Dit was de openbare school aan 
het Park te Nuenen. De naam van de meester 
is me ontgaan1. De school was streng. Men 
moest voor de meester de pet afnemen en 
toen Cor dat een keer niet deed, werd dat 
hardhandig voor hem gedaan. Jammer van de 
pas uitgehaalde vogeleitjes die in zijn pet za-
ten. Het schoolgebouw bestaat nog steeds 
maar wordt voor andere doeleinden gebruikt. 
 

 

 

 

Afb.2. Vader Johannes Briggen met zijn kinderen in 
1925. V.l.n.r. Johan, Helena, vader, Jo en Cor. 

 
In zijn vrije tijd was Cor in de natuur te vin-
den. Thuis was het veel te druk, twee huis-
houdens onder één dak: dat van zijn oma Jo-
hanna Beenen-Brokke en dat van zijn ouders, 
alles in zo'n klein huisje2. In de strenge winter 
van 1928/1929 ging hij samen met anderen Afb.1. Het diaconiehuisje aan de Broekdijk. 
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snoeken strikken in het gat in het Broek. Met 
een bijl werd een gat in het ijs geslagen en met 
een konijnenstrop werden de stilstaande 
snoeken verrast. Dat mocht toen ook niet, 
maar als men het visserslatijn achterwege laat, 
kon er in dat Beenen/Briggen huisje toch een 
aardig visfeestje op touw worden gezet. Dat 
venachtige watergat is er nog steeds, wel half 
dichtgegroeid maar goed herkenbaar. Het gat 
is volgens Cor ontstaan door uitgraven van de 
grond voor het met een meter ophogen van 
de begraafplaats in wording aan de Broekdijk 
in 1884. 
 

Aan het werk 

In 1930, Cor was toen 13 jaar, verliet hij de 
school en moest hij aan het werk. Volgens 
Miranda Briggen was zijn eerste baantje bij 
Sjef van Donk, een handelaar in van alles en 
nog wat, waaronder groenten en fruit. In die 
tijd waren werkweken van 80 uur en meer 
heel gewoon, ook voor een jongen van der-
tien; daar wordt je man van, zeiden ze. Op 
zondag kon hij zijn loon van twee gulden en 
vijftig cent ophalen. Hij kreeg dat met de 
woorden "best veel voor zo'n snotneus". Na 
een half jaar had Cor er schoon genoeg van en 
begon voor zich zelf. Hij startte met de ver-
koop van haring en bukkum (bokking) die hij 
op de fiets bij een reeds bekende grossier in 
Eindhoven ging halen om in onbekende om-
geving uit te venten. Onze toen nog steeds 13-
jarige vishandelaar had meer vrije tijd, kon van 
het buitenleven genieten en hield ook nog wat 
centjes over. Dit bracht hem op het idee een 
transportfiets aan te schaffen, zo'n zware 
doortrapper met voor en achter een bagage-
drager. Nu kon hij ook groenten en fruit ver-
voeren. De verkoop er van lukte wel, maar hij 
moest daarmee steeds verder van huis af. De 
volgende stap was een handkar, zo een die 
ratelt op de keien. Daar waar geen verharde 
weg was, kon hij moeilijk vooruit komen, 
maar een trekhond onder de kar bood uit-
komst. Zijn groenten en fruit haalde hij in 
Helmond met de transportfiets en die over-
laadde hij zodanig dat er voor hem zelf nau-
welijks plaats was. Dat is ook enige malen fout 

gegaan. Het tengere ventje werd wel op de 
fiets geholpen maar er áf was andere koek en 
hij kwam soms zonder landingsrecht in een 
sloot terecht. 
 
Zijn ome Cor, die ook nog in dat kleine huisje 
heeft gewoond, was van beroep steendrukker 
en tevens amateur-fotograaf. Hij heeft de toen 
15-jarige groenteboer in korte broek en met 
hondenkar op de gevoelige plaat vastgelegd. 
 

 
Afb.3. Cor Briggen met zijn hondenkar. De foto is 
gemaakt aan de Broekdijk niet ver van het huisje. 

  
 
Korte tijd later is de familie Briggen dichter 
naar de dorpskern verhuisd, naar een ander 
klein huisje aan Houtrijk achter het protes-
tantse kerkje. Het uitventen met de handkar 
heeft Cor enkele jaren volgehouden. Hij leer-
de erg veel mensen kennen waaronder Piet 
van Hoorn van Opwetten die naast molenaar 
ook jager was. Nou jager? Piet was een sterke-
verhalen-verteller en zijn verhalen deden meer 
aan stroperijen dan aan jacht denken. Hij viste 
ook op de Kleine Dommel en in het molen-
wiel. Het was verboden fuiken te zetten in de 
kist (de ark) waarin de molenraderen draaien. 
Toch kwam daar de paling vandaan die op 
vrijdag panklaar bij de pastoor werd bezorgd. 
Daar zei Piet niets over, maar wèl over een al 
te nieuwsgierige veldwachter die op een don-
kere avond door de molenaar naar de ark 
werd gelokt. De sterke arm moest wel heel 
dicht bij dat gat komen om iets te kunnen 
zien. Op dat moment had Piet gewacht. Hij 
kwam uit zijn schuilplaats en trok de schuif 
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open. De veldwachter spoelde zo het molen-
wiel in. Op mijn vraag aan Cor welke veld-
wachter dat was geweest, moest hij met "weet 
ik niet" antwoorden. 

pad met moddersloten die meer leken op 
open riolen. In de sloot tegenover dat huis is 
Cor, tot hilariteit van zijn zusters Helena en 
Jo, met zijn met viskisten afgeladen transport-
fiets gevallen. Hier, bij zijn ouders, werd zijn 
eerste winkeltje ingericht, misschien wel het 
kleinste dat Nuenen ooit gekend heeft. De 
familie nam de zorg voor de winkel op zich, 
want Cor moest op pad om te venten. In de 
winkel stond niet veel meer dan een weeg-
schaal en een paar groentekistjes. 

 
 
Uitbreiding 
 
Cor Briggen wilde uitbreiden.Van zijn spaar-
centjes kocht hij tegen de zin van zijn vader 
een paardje. Hij liet burries aan zijn handkar 
zetten maar moest zelf meelopen. Toen Cor 
19 jaar was geworden, werd hij gekeurd voor 
militaire dienst en afgekeurd. Hij was te smal, 
zo'n leste bukkum uit het kistje konden ze niet 
gebruiken. Cor zelf was in de wolken en 
droomde van een grotere kar en op luchtban-
den; dat was voor hem en het paard veel pret-
tiger. Die kar kwam er met behulp van ken-
nissen en met een beetje geluk ging een grote 
wens in vervulling. De verkoop van inmaakar-
tikelen als wintervoorraad, Keulse pot en 
weckgoed, liep goed. Zuurkool kocht hij kant 
en klaar in. De combinatie van man, paard en 
kar is op zijn twintigste ook door Ome Cor 
gefotografeerd aan de Broekdijk. (Afb. 4). 

 

 
↑ Afb.5. Het eerste winkeltje  aan de Telefoonstraat 
dichtgeplankt na een inbraak. Op de foto v.l.n.r een 
zus van Cor, Cor, zijn vader en een zwager. 

 
Er werd nogmaals verhuisd. Nu naar een gro-
ter huis dat wil zeggen de helft van een twee-
onder-een-kap in de Weverstraat F16. Dat 
was eigenlijk geen Weverstraat maar een zij- 
 

 
↓ Afb.4. Groenteboer Cor Briggen. 

 28



De Drijehornickels Augustus 2005 Cor Briggen 

Ook de kermissen kwamen ter spraken. Ne-
derwetten en Nuenen kermis waren in de zo-
mer en de kermis van Gerwen in de herfst, 
dat schijnt nog zo te zijn. 

 

 
In de oorlogsjaren heeft hij het recht kunnen 
houden; dat bonnengedoe was nog het lastig-
ste. Ook toen ging hij letterlijk de boer op en 
dat ging een keer helemaal mis. De boeren 
moesten aan de Wehrmacht leveren en moch-
ten alleen voor eigen gebruik wat achter hou-
den. De controle was streng en onverwachts. 
Zo werd Cor gepakt met een zak rogge op 
zijn kar. De herkomst heeft hij nooit verraden. 
Hiervoor heeft hij veertien dagen in de bak 
gezeten omdat hij bleef volhouden dat hij die 
zak langs de weg gevonden had. Zijn paard 
moest toch ook eten! Echter niet van die rog-
ge, want die werd in beslag genomen.  

Afb.6. Het huis aan de Telefoonstraat. 

 
De zwerftochten van Cor Briggen lijken in 
veel opzichten een beetje op die van Vincent 
van Gogh, vooral toen hij nog te voet de boer 
op ging zoals hij dat zelf noemde. Uren door 
het stof van dorp naar dorp van wijk naar wijk 
in weer en wind en dat in een tijd dat armoede 
hoogtij vierde. Een halve stuiver was te groot 
in de kerk en veel te klein bij de melkboer en 
de bakker. Een eitje eens per week kon er nog 
net af, maar dan doormidden gekapt, ieder de 
helft. Een zure haring ging in zes mootjes met 
geruzie om het staartje. Aan dit soort klanten 
had Cor niet veel, waardoor de verkoop steeds 
verderop gezocht moest worden. 

 

 

 

Van horen zeggen 

Cor kende vele verhalen van horen zeggen, 
waardoor de bron van het verhaal achterwege 
bleef. Zo zouden voor de bouw van de 
H.Clemens kerk van Nuenen in 1870 veel 
stenen in veldovens gebakken zijn bij de Lis-
sevoort. 
 
Een ander verhaal gaat over de vele sterfgeval-
len onder de soldaten van Napoleon door 
besmettelijke ziekten in deze regio. Bij de 
Tomakkers zou een massagraf zijn geweest, 
men kon daar door de knekels geen schop in 
de grond krijgen. Bij nader onderzoek heeft 
niemand dit kunnen bevestigen.  
 

Afb.7. Cor met zijn paard. 
 
Op een van de Christelijke jeugddagen in 
1947 leerde Cor een meisje kennen: Willemke 
Rijkers uit Werkendam. Dat was het begin van 
wekelijks reizen, want Werkendam is niet bij 
de deur en moeder natuur had echt toegesla-
gen. Dat betekende op zaterdagavond na het 
werk met de bus naar Eindhoven, dan met de 
trein naar Geldermalsen, overstappen op het 
boemeltreintje naar Gorinchem, met de veer-
pont over de Waal naar Sleeuwijk en dan nog 
4 kilometer lopen of fietsen. Op de maan-
dagmorgen in alle vroegte weer terug naar 
Nuenen. Dat heeft onze Cor enkele jaren vol-
gehouden.  
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Dat zelfde jaar is hij ook met zijn Willemke 
getrouwd. Het nieuwe huis was ook niet alles. 
Het had weinig voorzieningen: geen water en 
geen riolering. Het waswater werd gehaald uit 
de put van het vorige huisje waar de vader van 
Cor nog steeds woonde en niet weg wilde. 
Het drinkwater moest Cor met tankjes in het 
dorp halen. Deze situatie heeft vijf jaar ge-
duurd en dat met drie kleine kinderen. Me-
vrouw Briggen vertelt met tranen in haar ogen 
dat ze op haar eerste verkoopdag alleen een 
pond zuurkool had verkocht en verder niets. 
Ze stond achter de toonbank met zicht op het 
achterste deel van de kloosterhof met be-
graafplaats3 voor de overleden nonnetjes. Dat 
was ook niet om vrolijk van te worden. 

De tweede winkel 

Een nieuw probleem diende zich aan. De ge-
meente Nuenen was opruiming aan het hou-
den en wilde het oude huisje met miniwinkel-
tje afbreken. Ernaast werd een nieuw huis 
gebouwd. Cor richtte in 1952 in dat pand een 
nieuw winkeltje in. 
 

 

 
Voor de vader van Cor werd achter het nieu-
we huis een bijgebouwtje gezet. Daar ging de 
gemeente mee akkoord omdat zijn oude huis-
je al onbewoonbaar verklaard was en nu afge-
broken kon worden. De nieuwe winkel in het 
woonhuis ging allengs beter lopen. De straat 
werd verhard en kreeg een naam. Het huis 
met winkel werd Telefoonstraat 24 om in 
1981 nogmaals te veranderen in Mgr. Cuyten-
laan 46.  

Afb.8. Het tweede winkeltje. 
 

 

 
 
Zelfbedien ngi  
 
Na 7 jaar ging het niet langer meer in dat klei-
ne winkeltje. Er kwam een nieuwe grote win-
kel om de hoek in de Weverstraat. Deze zaak 
werd geopend op 18 maart 1959, één van de 
eerste zelfbedieningswinkels van Nuenen, 
onder de naam: "Briggen Zelfbediening". 

 

 

 
De oude winkel werd weer verbouwd tot 
woonhuis met een vreemd bijbouwsel en 
plantenkassen voor de bloemen- en planten-
hobby. Cor was nu veel meer bij de winkel 
betrokken en ging alleen nog op pad naar 
grossiers en de veiling. 
 
In 1980, op Koninginnedag, werd de winkel 
van Briggen gesloten, ze vonden het welletjes. 
De winkel is nu een dierenspeciaalzaak. Om 
de hoek woont nog altijd mevrouw Briggen. 

Afb.9. Bewijs van erkenning van de Stichting ter 
behartiging van de Nederlandse detailhandel in aard-

appelen. 
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Afb.10. Briggen Zelfbediening 

 
Ook de bloemen- en plantenverzamelingen 
waren steeds meer op een uit de hand gelopen  
hobby gaan lijken. Heel vaak was hij bezig 
met een groot gebogen snoeimes dat overal 
voor werd gebruikt, zelfs voor het kortwieken 
van de nagels van zijn tenen. Dat ging gewoon 
tussen de verhalen door. De gezondheid van 
Cor ging bergafwaarts, hij overleed 22 juli 
2003 op 85 jarige leeftijd. Zijn graf met ge-
denksteen ligt op de begraafplaats aan de 
Broekdijk te Nuenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten 
                                                           
1 De bedoelde onderwijzer was Alphonsus Fran-
ciscus Linders. 
2 In het witte huisje, nu Berg 69, woonden in die 
tijd Cornelis Beenen en Johanna Brokke. Toen 
haar man overleed, verhuisde Johanna met haar 
dochter Dirkje naar het diaconiehuisje aan de 
Broekdijk. Johannes Briggen trok na zijn huwelijk 
met Dirkje bij haar in. 
3 Bij de opheffing van het Klooster in 1977 is deze 
begraafplaats geruimd. 
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