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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BROEKKANT 22  
 
In 1864 is deze boerderij gesticht door Martinus van der Burgt (sectie: E 1066). Hij komt 
hier direct na zijn huwelijk met  Anna Maria van den Wijmelenberg wonen.  
Anna Maria overlijdt een jaar later in het kraambed bij de geboorte van haar eerste kind. 
 

Martinus van der Burgt is geboren op 29-09-1826 in Vorstenbosch, zoon van 
Johannes van der Burgt en Henrica Rijkers. Martinus is overleden op 11-11-1907 
in Dinther, 81 jaar oud. Martinus trouwde, 37 jaar oud, op 06-02-1864 in Uden 
met Anna Maria van den Wijmelenberg, 35 jaar oud. Anna is geboren op 19-
03-1828 in Uden, dochter van Josephus Daandels van de Wijmelenberg en 
Catharina Ottens. Anna is overleden op 21-02-1865 in Vorstenbosch, 36 jaar oud.  
 

Op 02-12-1880 verkoopt Martinus van der Burgt deze boerderij voor 850 gulden aan H. 
van den Heuvel, arbeider te Veghel. Deze gaat er niet wonen maar verkoopt  op 14-03-
1881 door aan Antonius van der Heijden. 
De bewoners Martinus van der Burgt en zijn zoon Johannes vertrekken op 08-10-1881 
naar de Dinthersehoek (Doolhof 1). 
 
Vanaf die datum tot 23-09-1884 zijn er geen bewoners bekend, het lijkt onbewoond. Dan 
wordt hier vanuit Megen ingeschreven Martinus van de Spijker die huwt met de 
Vorstenbosche Petronella Habraken. Op 17-03-1886 vertrekken ze naar Uden. 
 

Martinus van de Spijker is geboren op 04-11-1856 in Berghem, zoon van 
Arnoldus van de Spijker en Anna Maria Dromers. Martinus is overleden op 31-10-
1934 in Uden, 77 jaar oud. Martinus:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 20-06-1884 in Nistelrode met Petronella 
Habraken, 23 jaar oud. Petronella is geboren op 18-02-1861 in Vorstenbosch, 
dochter van Theodorus Habraken en Antonia van Stiphout. Petronella is overleden 
op 05-10-1888 in Uden, 27 jaar oud.  
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 09-02-1889 in Dinther met Hendrika van Beek, 
ongeveer 19 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1870 in Dinther, dochter 
van Wilhelmus van Beek en Catharina de Hommel. Hendrika is overleden op 04-
04-1922 in Uden, ongeveer 52 jaar oud.  

 
Op 08-08-1887 hier Johannes Frankevoort en Nicolasina van der Wijst wonen. Zij huren 
de boerderij van Antonius van der Heijden. Vóór 1892 zijn ze hier weer vertrokken. 
 

Johannes (Jan) Frankevoort is geboren op 15-10-1843 in Vorstenbosch, zoon 
van Antonius Frankevoort en Adriana Leonardi van der Valk. Jan is overleden op 
23-03-1901 in Vorstenbosch, 57 jaar oud. Jan trouwde, 43 jaar oud, op 11-02-
1887 in Uden met Nicolasina van der Wijst, 36 jaar oud. Nicolasina is geboren 
op 14-02-1850 in Uden, dochter van Albertus van der Wijst en Maria van de Rijt. 
Nicolasina is overleden op 09-12-1910 in Vorstenbosch, 60 jaar oud. Nicolasina 
trouwde later op 25-01-1902 in Nistelrode met Jacobus Klerks (1830-1912).  

 
Waarschijnlijk bij hun huwelijk komen Adrianus van der Heijden en Hendrica van Veghel 
hier wonen. Adrianus is de zoon van de eigenaar Antonius van der Heijden. 
 

Adrianus van der Heijden is geboren op 22-01-1866 in Dinther, zoon van 
Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) Vogels. Adrianus is overleden 
op 13-08-1952 in Vorstenbosch, 86 jaar oud. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 
06-05-1892 in Uden met Hendrica van Veghel, 32 jaar oud. Hendrica is geboren 
op 07-10-1859 in Uden, dochter van Antonius van Veghel en Anna Maria 
Theunissen. Hendrica is overleden op 31-12-1937 in Vorstenbosch, 78 jaar oud.  
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Tussen 1892 en 1899 is de 
bewoning van dit pand niet 
helemaal duidelijk. Mogelijk 
wonen er hier dan 
meerdere gezinnen in een 
huis. 
 
Op 02-08-1899 wordt 
Arnoldus van der Heijden, 
de broer van de vorige 
bewoner hier als 
hoofdbewoner 
ingeschreven. Arnoldus 
komt samen met zijn vrouw 
Johanna de Louw en 
dochter Anna Maria van 
E70. 
In 1909 vertrekken zij naar Uden. 
 

Arnoldus van der Heijden is geboren op 18-09-1873 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) Vogels. Arnoldus is overleden 
op 02-11-1964 in Veghel (zh), 91 jaar oud. Arnoldus trouwde, 24 jaar oud, op 14-
02-1898 in Veghel met Johanna de Louw, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 
17-11-1875 in Uden, dochter van Antonius de Louw en Anna Maria van Lanen. 
Johanna is overleden op 21-06-1936 in Uden, 60 jaar oud.  

 
Johannes van den Bergh wordt op 24-3-1909 de nieuwe bewoner. Hij komt met zijn 
gezin van Hazelberg en huurt de woning van de familie “van der Heijden”. Op 10-11-
1911 vertrekken ze naar Schijndel. 
 

Johannes (Hannes) van den Bergh is geboren op 26-09-1878 in Dinther, zoon 
van Hendrikus (Hein) van den Bergh en Berdina van Lieshout. Hannes is 
overleden op 18-01-1968 in Vorstenbosch, 89 jaar oud. Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Hannes trouwde, 29 jaar oud, op 26-09-1907 in Nistelrode met 
Wilhelmina (Mina) van Dijk, 20 jaar oud. Mina is geboren op 15-12-1886 in 
Vorstenbosch, dochter van Gerardus van Dijk en Joanna Maria Digners. Mina is 
overleden op 14-07-1944 in Veghel (zh), 57 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
Adrianus Coppens en Catharina van Schaijk worden ingeschreven op dit adres. Zij 
vertrekken met hun gezin na vier jaar op 11-11-1915 naar het plaatsje Zesgehuchten 
onder Geldrop. 
 

Adrianus Coppens is geboren op 26-05-1885 in Veghel, zoon van Jan Coppens 
en Regina Kanters. Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 25-06-
1909 in Dinther met Catharina van Schaijk, 22 jaar oud. 
Catharina is geboren op 15-02-1887 in Dinther, dochter van 
Antonie van Schaijk en Johanna de Veer.  
 
Op 24-10-1914 komt de nieuwe bewoner al in huis. Het is Klaas 
van de Ven die huwt met Maria van de Wassenberg.  Op 30-11-
1921 vertrekken ze met inmiddels vier kinderen naar Nistelrode 
B58). 
 
Nicolaas Peter (Klaas) van de Ven is geboren op 19-04-1886 
in Nistelrode, zoon van Albertus van de Ven en Hermina Nooijen. 
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Klaas is overleden op 25-03-1966 in Nistelrode, 79 jaar oud. Klaas trouwde, 28 
jaar oud, op 19-11-1914 in Nistelrode met Maria van de Wassenberg, 22 jaar 
oud. Maria is geboren op 01-06-1892 in Vorstenbosch, dochter van Antonius 
Wassenberg en Maria Sophia Vermeulen. Maria is overleden op 24-03-1949 in 
Nistelrode, 56 jaar oud.  

 
Tussen 1921 en 1926 woont hier 
mogelijk Johannes van der Heijden met 
zijn vrouw Johanna van der Ven.  
 
Hun zoon Theodorus van der Heijden 
wordt op 14-5-1926 hier met zijn 
kersverse echtgenote Wilhelmina van 
Kessel ingeschreven. Hij wordt de 
eigenaar van deze boerderij die zijn 
grootvader Antonius van der Heijden in 
1881 gekocht had. 

 
Theodorus (Dorus) van der Heijden is geboren op 03-02-1899 in Dinther, 
zoon van Johannes van der Heijden en Johanna van de Ven. Dorus is overleden op 
03-08-1984 in Vorstenbosch, 85 jaar oud. Dorus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, 
omstreeks 1926 met Wilhelmina van Kessel, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmina 
is geboren op 20-05-1899 in Dinther, dochter van Petrus (Piet) van Kessel en 
Adriana van den Heuvel. Wilhelmina is overleden op 04-05-1933 in Vorstenbosch, 
33 jaar oud.  

 
 
Wilhelmina van Kessel komt in 1933 
te overlijden. Weduwnaar Theodorus 
van der Heijden blijft hier met zijn 
kinderen wonen. 
 
De boerderij wordt in de tachtiger 
jaren door kleinzoon Theo van de 
Heijden afgebroken en geheel in 
dezelfde stijl weer als woonboerderij 
opgebouwd. Hij is in 2012 nog steeds 
de bewoner van dit pand. 
 
 

 
Theodorus (Theo) van der Heijden, zoon van Johannes (Jan) van der Heijden 
en Woutrina (Trina) van Doorn. Theo trouwde met Nicola Ploegmakers.  

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


