
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BRAKKENSEDIJK 10  
 
In 1860 wonen op deze plek Johannes van den Akker en Elisabeth Rovers. Eerdere 
bewoning is niet bekend.  
Tot aan zijn dood in 1897 blijft Johannes van den Akker de hoofdbewoner. 

 
Johannes van den Akker is geboren op 13-03-1815 in Nistelrode, zoon van 
Martinus Joosten van den Akker en Aldegonda Hendriks Verstegen. Johannes is 
overleden op 11-04-1897 in Vorstenbosch, 82 jaar oud. Johannes trouwde, 24 
jaar oud, op 05-05-1839 in Dinther met Elisabeth Rovers, 24 jaar oud. Elisabeth 
is geboren op 31-05-1814 in Dinther, dochter van Arnoldus Bartel Rovers en 
Ardien Henrici Nouwens. Elisabeth is overleden op 15-02-1889 in Vorstenbosch, 
74 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders blijven enkele vrijgezelle kinderen “van den Akker” hier 
tot 30-5-1904 wonen. Ze vertrekken dan naar Dinther 
 
Op 30-5-1904 worden vanuit Dinther Hendrikus (Driek) van der Burgt en zijn tweede 
vrouw Maria van Lieshout ingeschreven. Ze komen met zeven kinderen en hier wordt hun 
achtste kind Francina (Sien) geboren. 
Een jaar hierna komt Driek van der Burgt te overlijden en moet de weduwe Maria van 
Lieshout met acht jonge kinderen verder. Ze blijven tot 12-1-1913 op deze plek. 
 

Hendrikus (Driek) van der Burgt is geboren op 27-11-1850 in Dinther, zoon 
van Johannes van der Burgt en Josiena Dortmans. Driek is overleden op 08-06-
1906 in Nistelrode, 55 jaar oud. Driek:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 30-08-1883 in Nistelrode 
met Geertruij van der Valk, 37 jaar oud. Geertruij is 
geboren op 12-04-1846 in Uden, dochter van Adrianus 
Leonardi van der Valk en Johanna van de Wallen. 
Geertruij is overleden op 14-03-1888 in Nistelrode, 41 
jaar oud. Geertruij is weduwe van Martinus Kluijtmans 
(1852-1882), met wie zij trouwde op 10-02-1875 in 
Nistelrode.  
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 18-01-1890 in Dinther met 
Maria van Lieshout, 29 jaar oud. Maria is geboren op 
23-10-1860 in Veghel, dochter van Antonia van Lieshout. 
Maria is overleden op 07-04-1951 in Vorstenbosch, 90 
jaar oud.  

 
De nieuwe bewoners komen op 
3-5-1913 van A29 (Nistelrode). 
Het zijn Johannes de Wit en Ida 
Hendriks. Ze komen met acht 
kinderen (in totaal krijgen ze 
zestien kinderen waarvan er 
minstens vijf zeer jeugdig 
overlijden). Op 4-12-1922 
vertrekken ze naar Veghel. 
 
Johannes de Wit is geboren op 
14-03-1869 in Rosmalen, zoon 
van Arnoldus Justinus de Wit en 
Johanna Kerkhof. Johannes 
trouwde, 30 jaar oud, op 16-06-
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1899 in Heesch met Ida Hendriks, 26 jaar oud. Ida is geboren op 22-02-1873 in 
Oss, dochter van Johannes Hendriks en Cornelia Megens. Ida is overleden op 18-
02-1949 in Veghel, 75 jaar oud.  

 
Uit Zeeland worden op 21-11-1922, Lambertus Kouwenberg 
en Gerarda van Thiel met zeven kinderen ingeschreven op 
deze boerderij. 
 
 

Lambertus Kouwenberg is geboren op 12-03-1868 
in Schaijk, zoon van Gerardus Kouwenberg en Maria 
Catharina Spanjers. Lambertus is overleden op 03-
09-1957 in Vorstenbosch, 89 jaar oud. Lambertus 
trouwde, 36 jaar oud, op 28-05-1904 in Schaijk met 
Gerarda van Thiel, 23 jaar oud. Gerarda is geboren 
op 07-05-1881 in Schaijk, dochter van Petrus van 
Thiel en Petronella Thomassen. Gerarda is overleden 
op 12-08-1957 in Vorstenbosch, 76 jaar oud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoon Piet Kouwenberg en zijn vrouw Nel Zegers zijn de volgende hoofdbewoners. 
 

Petrus Gerardus (Piet) Kouwenberg is geboren op 10-08-1909 in Zeeland, 
zoon van Lambertus Kouwenberg en Gerarda van Thiel. Piet is overleden op 28-
02-1992, 82 jaar oud. Hij is begraven in Nistelrode. Piet trouwde, ten hoogste 42 

jaar oud, vóór 1951 met 
Petronella Maria (Nel) Zegers, 
ten hoogste 37 jaar oud. Nel is 
geboren op 30-06-1914 in 
Nistelrode, dochter van Wilhelmus 
Cornelus Zegers en Anna 
Francisca van de Schans. Nel is 
overleden op 10-07-1995, 81 jaar 
oud. Zij is begraven in Nistelrode.  
 
De huidige bewoner is (anno 
2010) de aannemer Piet (PAM) 
van Kessel. 
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Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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