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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BROEKKANT 12  
 
Deze boerderij komt uit de familietak “Donkers”.  Een van de vroegste bewoners zijn 
waarschijnlijk Jacob Dirk Leenders Donkers en Helena Luijcasse van der Laar. 
 

Jacob Dirk Leenders Donkers, zoon van Theodorus Lenderts Donkers en Anna 
Jacobs. Hij is gedoopt op 26-01-1720 in Nistelrode (mogelijk Vorstenbosch). Jacob 
trouwde, 36 jaar oud, op 22-02-1756 in Nistelrode met Helena Luijcasse van 
der Laar, 32 jaar oud. Helena is een dochter van Lucas Laurensen Lucassen van 
de Laar en Geertruij Dielis Peters van Hooft. Zij is gedoopt op 30-11-1723 in 
Dinther.  

 
 
 
 
 
Daarna woont hier hun zoon Theodorus Jacobi Donkers met 
zijn gezin. Hij is op een gegeven moment ook de eigenaar van 
het pand. Theodorus is in 1808 overleden. 
 
 
 
 
 

Theodorus Jacobi Donkers, zoon van Jacob Dirk Leenders Donkers en Helena 
Luijcasse van der Laar. Hij is gedoopt op 24-01-1757 in Vorstenbosch. Theodorus 
is overleden op 06-12-1808 in Vorstenbosch, 51 jaar oud. Theodorus:  
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 28-10-1792 in Dinther met Johanna Johannes van 
der Leest, 41 jaar oud. Johanna is een dochter van Joannes Joannis Leesten en 
Wouterina Rolandi van Heuvel. Zij is gedoopt op 24-06-1751 in Dinther. Johanna 
is overleden op 16-11-1793 in Vorstenbosch, 42 jaar oud.  
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 28-02-1797 in Nistelrode met Petronella Nicolaas 
Geert Jan Martens, 25 jaar oud. Petronella is een dochter van Nicolaas Gerardi 
Joannis Martens en Wilhelmina Petri van den Heuvel. Zij is gedoopt op 12-11-
1771 in Erp. Petronella is overleden op 30-08-1831 in Vorstenbosch, 59 jaar oud.  

 
In 1832 is de boerderij in het bezit van de kinderen van Theodorus Jacobi Donkers en 
Petronella Nicolaas Martens. In 1840 woont hier zoon Johannes Theodori  Donkers met 
zijn gezin. 
 

Johannes Theodori Donkers, zoon van Theodorus Jacobi Donkers en Petronella 
Nicolaas Geert Jan Martens. Hij is gedoopt op 13-01-1798 in Vorstenbosch. 
Johannes is overleden op 16-03-1880 in Vorstenbosch, 82 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 14-12-1816 in Dinther met Ardina Piet Smits, 23 
jaar oud. Ardina is een dochter van Peter Joannes Smits en Jacomina Adriaan van 
der Heijden. Zij is gedoopt op 13-02-1793 in Dinther. Ardina is overleden op 05-
03-1855 in Vorstenbosch, 62 jaar oud.  
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 14-01-1860 in Zeeland met Wilhelmina 
Verstegen, 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 15-11-1829 in Zeeland, 
dochter van Antonius Hermannus Verstegen en Hendrina van Bree. Wilhelmina is 
overleden op 12-09-1860 in Vorstenbosch, 30 jaar oud.  
(3) trouwde, 68 jaar oud, op 20-01-1866 in Zeeland met Theodora Maria van 
Duren, 42 jaar oud. Theodora is geboren op 21-06-1823 in Zeeland, dochter van 
Johannes van Duren en Wilhelmina Cornelis Linders van der Wijst. Theodora is 
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overleden op 07-01-1901 in Zeeland, 77 jaar oud. Theodora trouwde later op 22-
01-1881 in Zeeland met Martinus van Dongen (1842-1909).  

 
Na het overlijden van Johannes Theodori Donkers in 1880 blijft zijn derde vrouw 
Theodora Maria van Duren achter. Zij is kinderloos en verkoopt dit vastgoed aan 
Adrianus van der Heijden. 
 

Adrianus van der Heijden is geboren op 18-01-1849 in Dinther, zoon van 
Lambertus (Lambert) van der Heijden en Willemijn Heerkens. Adrianus is 
overleden op 11-02-1920 in Nistelrode, 71 jaar oud. Adrianus trouwde, 28 jaar 
oud, op 01-02-1877 in Nistelrode met Elisabeth van Dijk, 29 jaar oud. Elisabeth 
is geboren op 23-02-1847 in Vorstenbosch, zoon van Petrus Leonardus van Dijk 
en Jacomijn Donkers. Elisabeth is overleden op 20-07-1912 in Nistelrode, 65 jaar 
oud.  

 
Adrianus van der Heijden sloopt de boerderij in 1881 en sticht op dezelfde plek (E23) een 
nieuwe woning. 
Na het overlijden van zijn vrouw Elisabeth van Dijk in 1912 verkoopt Adrianus deze 
boerderij op 14-09-1912 aan zijn zwager Theodorus van Kessel. 
Adrianus is dan 63 jaar oud en kinderloos. Hij verkoopt de boerderij met bouwland, groot 
1,87 hectare, voor 2500 gulden met kost en inwoning tot zijn dood. Hij gaat inwonen op 
de boerderij van zijn zwager en schoonzus Johanna van Dijk aan de Kapelstraat (E82). 
 
De nieuwe eigenaar Theodorus van Kessel verhuurt deze woning op 2-9-1912 aan 
Martinus van Lokven en Engelina Vogels. In 1918 vertrekt dit echtpaar met hun kinderen 
naar Uden. 
 

Martinus van Lokven is geboren op 18-12-1879 in Heeswijk, zoon van Nicolaas 
van Lokven en Joanna van de Voort. Martinus trouwde, 32 jaar oud, op 22-08-
1912 in Vorstenbosch met Engelina Vogels, 34 jaar oud. Engelina is geboren op 
22-09-1877 in Vorstenbosch, dochter van Hendrikus (Driek) Vogels en Elisabeth 
(Bet de Smid) de Groot.  

 
Op 4-6-1918 komt Martinus Adrianus Goijaerts vanuit Schijndel met zijn gezin naar 
Vorstenbosch en gaat hier wonen. Martinus wordt de nieuwe molenaar op de molen 
“Windlust”. Via het meulepadje kan hij vanaf deze woning binnendoor naar zijn werkplek. 
 

Martinus Adrianus Goijaerts is geboren op 16-12-1881 in Reek, zoon van 
Marinus Goijaerts en Berdina (Dina) van Roosmalen. Martinus trouwde, 31 jaar 
oud, op 03-06-1913 in Nieuwkuijk met Helena Johanna van Baalen, 29 jaar 
oud. Helena is geboren op 10-05-1884 in Nieuwkuijk, dochter van Petrus van 
Baalen en Francisca van Hulten. Helena is overleden op 03-12-1963 in Veghel, 79 
jaar oud. 

  
 
 
 
 
In 1922 (03-07-1922) komt Piet van 
Kessel met zijn echtgenote hier wonen. 
Op 18-11-1936 vertrekt hij met zijn 
gezin naar de Dinthersehoek  
(Vorstenbosseweg 23). 
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Petrus (Piet) van Kessel is geboren op 05-07-1894 in Dinther, zoon van Petrus 
(Piet) van Kessel en Adriana van den Heuvel. Piet is overleden op 07-04-1950 in 
Dinther, 55 jaar oud. Piet:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1922 in Sint-Oedenrode met Cornelia Maria 
(Maria) Versantvoort, 24 jaar oud. Maria is geboren op 08-04-1898 in Son, 
dochter van Petrus Versantvoort en Adriana de Koning. Maria is overleden op 10-
05-1927 in Nistelrode, 29 jaar oud.  
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1932 met Johanna Francisca 
(Hanneke) Ketelaars, ongeveer 37 jaar oud. Hanneke is geboren op 24-09-
1895 in Veghel, dochter van Lambertus Martinus Ketelaars en Francijn de Wit. 
Hanneke is overleden op 26-02-1977 in Nistelrode, 81 jaar oud.  

 
Adrianus van Kessel (Januske van de 
pad), broer van de vorige bewoner Piet 
van Kessel,  komt op 15-1-1937 vanuit 
Dinther naar deze woning. Op 9-6-
1937 wordt zijn echtgenote Gijsberdina 
Verkuijlen hier ingeschreven.  
Vader Petrus van Kessel (weduwnaar 
van Adriana van den Heuvel en laatst 
van Helena van den Bogaart) komt op 
17-7-1937 vanaf de Dinthersehoek in 
huis, hij overlijdt hier op 03-03-1938. 
 

 
Adrianus (Januske van de pad) van Kessel is geboren op 28-10-1901 in 
Dinther, zoon van Petrus (Piet) van Kessel en Adriana van den Heuvel. Januske 
van de pad is overleden op 25-02-1979 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Januske van 
de pad trouwde, 35 jaar oud, op 11-05-1937 in Heeswijk met Gijsberdina 
Verkuijlen, 28 jaar oud. Gijsberdina is geboren op 24-01-1909 in Dinther, 
dochter van Franciscus Verkuijlen en Johanna Timmermans. Gijsberdina is 
overleden op 24-01-1989 in Vorstenbosch, 80 jaar oud.  

 
In 1962 bouwen 
Adrianus en Gijsberdina 
op deze plek een nieuw 
woonhuis. Zij blijven met 
hun gezin hier wonen tot 
midden jaren zeventig. 
 
In 1976 komt Jan van 
Kessel (verre verwant 
van Adrianus van Kessel) 
hier wonen. Hij woont 
hier medio 2011 nog 
steeds. 
  

Johannes (Jan) van Kessel, zoon van Hendrikus Johannes (Harrie) van Kessel 
en Antonia (Tonnie) van der Heijden. Jan trouwde met Henrica (Ricky) Kanters. 
Ricky is een dochter van Hendrikus Kanters en Hendrika Konings.  

 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 


