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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
AKKERWEG C (deel 1) 
 
Verdwenen woonplek achter op het erf Akkerweg 12 - deel 1, dubbel bewoonde woning. 

 
 
 
In 1840 staat hier Peter Habraken 
met zijn gezin ingeschreven (sectie: 
E 870/1151). Peter en zijn vrouw 
Anna van de Ven blijven tot hun 
overlijden op deze plek wonen. 
Dit huis is waarschijnlijk in bezit 
van de erven “Habraken” en 
bestaat uit twee aparte woondelen. 
In het andere deel woont de zus 
van Peter Habraken, Emerentiana 
Habraken. Zij is getrouwd met 
Hendrikus de Wit. 
 
 
 

 
Peter Habraken, zoon van Lambertus Joannes Habraken en Theodora Francisci 
van den Broek. Hij is gedoopt op 07-11-1793 in Nistelrode. Peter is overleden op 
27-08-1867 in Vorstenbosch, 73 jaar oud. Peter trouwde, 32 jaar oud, op 12-06-
1826 in Nistelrode met Anna Maria Lambertus van de Ven, 24 jaar oud. Anna 
is een dochter van Lambertus Ariens Ariens (van de Ven) en Antonia Joannes 
Beekmans. Zij is gedoopt op 10-10-1801 in Nistelrode. Anna is overleden op 27-
03-1866 in Vorstenbosch, 64 jaar oud.  

 
Circa 1861 komt de zoon Theodorus Habraken met zijn vrouw Antonia van Stiphout en 
dochter Petronella hier inwonen. Nadat de ouders van Theodorus zijn overleden wordt hij 
in 1867 de hoofdbewoner van deze woning. In 1871 is de woning afgebrand en even 
later weer opgebouwd. 
Als in 1874 Antonia van Stiphout overlijdt hertrouwt Theodorus een aantal jaren later 
met de kinderloze weduwe Johanna Maria Swinkels. Zij wordt hier op 11-06-1887 vanuit 
Veghel ingeschreven. In 1898 overlijdt Theodorus Habraken. Zijn tweede vrouw Johanna 
Maria Swinkels blijft hier wonen totdat ook zij overlijdt (1908). 
 

Theodorus Habraken is geboren op 06-09-1828 in Vorstenbosch, zoon van 
Peter Habraken en Anna Maria Lambertus van de Ven. Theodorus is overleden op 
26-01-1898 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Theodorus:  
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1853 in Heesch met Antonia van Stiphout, 
26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-10-1853 in Heesch. Antonia 
is geboren op 20-10-1827 in Heesch, dochter van Francis van Stiphout en 
Petronella van Venrooij. Antonia is overleden op 13-04-1874 in Vorstenbosch, 46 
jaar oud.  
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 02-05-1887 in Veghel met Johanna Maria 
Swinkels, 58 jaar oud. Johanna is geboren op 18-11-1828 in Boekel, dochter van 
Antonie Swinkels en Woutrina van Dijk. Johanna is overleden op 24-01-1908 in 
Vorstenbosch, 79 jaar oud. Johanna is weduwe van Matheus Raaijmakers (1821-
1886), met wie zij trouwde op 09-10-1869 in Boekel.  

 
Hierna is het huis vervallen, afgebroken en tot weiland ingericht. 
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AKKERWEG C (deel 2) 
 
Verdwenen woonplek achter op het erf Akkerweg 12 - deel 2, dubbel bewoonde woning. 

 
In 1840 staat hier Hendrikus de Wit 
als de hoofdbewoner ingeschreven 
(sectie: E 870/1151). Hij is gehuwd 
met Emerentiana Habraken.  
Dit huis is waarschijnlijk in bezit 
van de erven “Habraken” en 
bestaat uit twee aparte woondelen. 
In het andere deel woont de broer 
van Emerentiana Habraken, Peter 
Habraken. Hij is getrouwd met 
Anna van de Ven. 
 
Nadat Emerentiana Habraken in 
1841 overlijdt blijft Hendrikus de 
Wit samen met zijn dochter 
Theodora hier wonen. 
 

Rond 1952 komt de gepensioneerde marinier Dirk van der Wijs in huis hij trouwt met 
Theodora de Wit. Op 30-02-1857 worden zij met hun inmiddels geboren dochtertje Anna 
Maria uitgeschreven naar een plaats in Noord Holland en blijft Hendrikus de Wit hier 
alleen wonen. 
 

Henricus de Wit, zoon van Leonardus de Wit en Geertruij Willems van den 
Heuvel. Hij is gedoopt op 18-06-1791 in Uden. Henricus is overleden op 17-08-
1870 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Henricus trouwde, 35 jaar oud, op 17-07-1826 
in Nistelrode met Emerentiana Habraken, 31 jaar oud. Emerentiana is een 
dochter van Lambertus Joannes Habraken en Theodora Francisci van den Broek. 
Zij is gedoopt op 30-07-1794 in Nistelrode. Emerentiana is overleden op 26-07-
1841 in Vorstenbosch, 46 jaar oud.  

 
Vóór 1860 zijn Dirk van der Wijs en Theodora de Wit weer terug gekeerd en weer 
ingetrokken bij (schoon)vader Hendriks de Wit. Overigens zonder dochter Anna Maria, zij 
wordt niet meer genoemd. 
Dirk van der Wijs staat als de hoofdbewoner ingeschreven en hij blijft samen met 
echtgenote Theodora tot zijn dood op deze plek wonen. 
 

Dirk van der Wijs, zoon van Dirk van der Wijs en Anna Rundervoort. Hij is 
gedoopt op 23-06-1807 in Amsterdam. Dirk is overleden op 01-02-1894 in 
Vorstenbosch, 86 jaar oud. Dirk trouwde, 44 jaar oud, op 14-02-1852 in Dinther 
met Theodora de Wit, 24 jaar oud. Theodora is geboren op 11-07-1827 in 
Nistelrode, dochter van Henricus de Wit en Emerentiana Habraken. Theodora is 
overleden op 04-08-1891 in Vorstenbosch, 64 jaar oud.  

 
In 1871 is de woning nog afgebrand en even later weer opgebouwd waarna het in 1894 
uit het bevolkingsregister verdwijnt. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 


