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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPT 11 
 
Martinus van den Bogaard sticht in 1871 een nieuwe boerderij (sectie: E1136). Met zijn 
vrouw Theodora Maria van den Eijnden komt hij hier ook te wonen. Daarvoor woonden ze 
in Vorstenbosch, aan de Heuvel. 
Martinus en Theodora blijven kinderloos. Als in 1879 Martinus overlijdt blijft de weduwe 
hier nog tot 28-10-1889 ingeschreven. Ze vertrekt daarna naar Volkel. 
 

Martinus van den Bogaard, zoon van Petrus Antonius Leenders van den 
Bogaard en Helena Joannes van Dijk. Hij is gedoopt op 20-10-1805 in Nistelrode. 
Martinus is overleden op 22-11-1879 in Vorstenbosch, 74 jaar oud. Martinus 
trouwde, 59 jaar oud, op 18-05-1865 in Nistelrode met Theodora Maria van den 
Eijnden, 38 jaar oud. Theodora is geboren op 06-11-1826 in Vorstenbosch, 
dochter van Theodorus (Doris) van den Eijnden en Helena Leonardus van Dijk. 
Theodora is overleden op 04-01-1907 in Vorstenbosch, 80 jaar oud.  

 
In huis zijn inmiddels op 08-04-1889, Jan van den Broek en Hendrika de Wit 
ingeschreven. Ze zijn bij hun huwelijk hier gekomen. 
Op 01-06-1894 vertrekken ze met drie kinderen naar de Tipweg 15 (E60). 
 

Jan van den Broek is geboren op 16-11-1857 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius van den Broek en Ardien van den Heuvel. Jan is overleden op 12-11-
1953 in Vorstenbosch, 95 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1888 in 
Nistelrode met Hendrika (Drieka) de Wit, 27 jaar oud. Drieka is geboren op 24-
07-1860 in Schijndel, dochter van Pieter de Wit en Lamberdina Rovers. Drieka is 
overleden op 18-10-1910 in Vorstenbosch, 50 jaar oud.  

 
Blijkbaar had de woning meerdere kamers te huur want ook het echtpaar Arnoldus 
Kluijtmans en Maria van den Heuvel woont in huis. Ze zijn met twee kinderen 
ingeschreven op 25-05-1891. Ze komen vanuit Uden en vertrekken op 22-05-1894 weer 
terug. 
 

Arnoldus Kluijtmans is geboren op 11-03-1856 in Uden, zoon van Johannes 
Kluijtmans en Anna Maria van den Hurk. Arnoldus is overleden op 09-06-1908 in 
Schijndel, 52 jaar oud. Arnoldus:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 23-02-1889 in Dinther met Maria van den Heuvel, 
23 jaar oud. Maria is geboren op 09-08-1865 in Dinther, dochter van Franciscus 
van den Heuvel en Elisabeth van den Krommert. Maria is overleden op 20-04-
1896 in Uden, 30 jaar oud.  
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 25-01-1902 in Schijndel met Maria van den Brand, 
ongeveer 34 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1868 in Schijndel, dochter van 
Adriaan van den Brand en Gijsberdien Ooms.  

 
Verder is op 17-04-1893 uit Uden, Antonius van Schijndel met zijn tweede vrouw 
Johanna van den Eijden hier in huis gekomen. Schoonzus Theodora Maria van den 
Eijnden komt op 25-04-1893. Zij is de eigenaresse van de woning. 
Antonius van Schijndel vertrekt op 25-10-1897, na het overlijden van zijn vrouw Johanna 
van den Eijnden. 
 

Antonius van Schijndel is geboren op 08-01-1831 in Den Dungen, zoon van 
Hendrikus van Schijndel en Antonia Pijnenburg. Antonius is overleden op 15-03-
1898 in Vorstenbosch, 67 jaar oud. Antonius:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 23-07-1858 in Heeswijk met Wilhelmina 
Lunenburg, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-07-1858 in 
Heeswijk. Wilhelmina is geboren op 29-01-1835 in Nistelrode, dochter van Roelof 
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Lunenburg en Geerdina van Wel. Wilhelmina is overleden op 07-01-1867 in 
Heesch, 31 jaar oud.  
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 26-08-1868 in Nistelrode met Johanna van den 
Eijnden, 44 jaar oud. Johanna is geboren op 20-08-1824 in Vorstenbosch, 
dochter van Theodorus (Doris) van den Eijnden en Helena Leonardus van Dijk. 
Johanna is overleden op 13-02-1896 in Vorstenbosch, 71 jaar oud.  

 
De nieuwe bewoners zijn al gearriveerd op 22-07-1897. Het zijn Hendrikus van Gerwen 
en Johanna Brus, die bij hun huwelijk hier intrekken. Zij vertrekken voor 1903. 
 

Hendrikus van Gerwen is geboren op 31-07-1866 in Veghel, zoon van 
Christiaan van Gerwen en Maria de Louw. Hendrikus is overleden op 27-02-1947 
in Vorstenbosch, 80 jaar oud. Hendrikus trouwde, 30 jaar oud, op 19-02-1897 in 
Dinther met Johanna Brus, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 23-10-1867 in 
Berlicum, dochter van Maria Brus. Johanna is overleden op 17-11-1946 in 
Vorstenbosch, 79 jaar oud.  

 
Op 9-5-1902 komt Antonius Vissers met zijn kersverse echtgenote Anna Maria van 
Boxtel. Ook zij huren de woning van Theodora Maria van den Eijnden die tegelijkertijd in  
huis woont. 
Als Theodora Maria op 4-1-1907 overlijdt vertrekken Antonius Vissers en Anna Maria van 
Boxtel goed tien dagen later op 15-1-1907. 
 

Antonius Vissers is geboren op 06-02-1870 in Uden, zoon van Adrianus Vissers 
en Francisca van den Wijmelenberg. Antonius is overleden op 18-05-1948 in 
Mariaheide, 78 jaar oud. Antonius trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1902 in Uden 
met Anna Maria van Boxtel, 29 jaar oud. Annemie Piete is geboren op 26-07-
1872 in Volkel, dochter van Martinus van Boxtel en Allegonda Arts. Annemie Piete 
is overleden op 14-12-1956 in Mariaheide, 84 jaar oud.  

 
Op 09-04-1907 verkopen de erven het huis en erf, E1135 en 
E1136, aan Matheus Smits. 
Als Matheus Smits in 1908 overlijdt, worden de kinderen 
Lambertus en Johanna hier de hoofdbewoners. Broer en zus 
blijven ongehuwd. 
 

Lambertus Smits is geboren op 03-04-1867 in 
Vorstenbosch, zoon van Matheus Smits en Henrica van 
Hurk. Lambertus is overleden op 21-04-1943 in 
Nistelrode, 76 jaar oud. Lambertus bleef ongehuwd.  
Johanna Smits is geboren op 18-12-1863 in 
Vorstenbosch, dochter van Matheus Smits en Henrica 
van Hurk. Johanna is overleden op 28-08-1929 in 
Nistelrode, 65 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.  

 
In 1929 overlijdt Johanna Smits en in 1943 Lambertus Smits. 
Van 1943 tot 1949 woont hier Albert van Tiel met zijn gezin van zeven kinderen. Zij 
huren deze woning van Frans de Laat. 
 

Johannes Lambertus (Albert) van Tiel is geboren op 23-10-1904 in Zeeland, 
zoon van Johannes van Tiel en Antonia van der Burgt. Albert is overleden op 16-
10-1973 in Schaijk (vzh), 68 jaar oud. Hij is begraven in Vorstenbosch. Albert 
trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1932 met Theodora (Doortje) 
Verstegen, ongeveer 28 jaar oud. Doortje is geboren op 18-01-1904 in 
Nistelrode, dochter van Martinus Verstegen en Theodora Maria Vlind. Doortje is 
overleden op 31-01-1987 in Vorstenbosch, 83 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  
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1949: Gezin Marinus van 
Bergen-Kluijtmans. 
 
 
1955: Als Jaske van Zoggel 
trouwt met  Miet de Laat komt 
hij hier wonen. Het huis is 
eigendom van Frans de Laat. In 
1960 vertrekken Jaske en Miet 
naar de naastgelegen woning op 
Derptweg 13. 
 
 
 

 
1960: Frans de Laat komt naar  deze woning en gaat inwonen bij schoonzoon Wim 
Raaijmakers en Mia de Laat die inmiddels de woning betrokken hebben. 
 
In 1995 is de boerderij in twee woondelen verbouwd. 
Voorste deel, 19nn-heden (2013): Bart Buijs x Engelien Raaijmakers. 
Achterste deel, 19nn-heden (2013): Wim Raaijmakers en Mia de Laat. 
 

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

 


