
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HEUVEL G 
 
Verdwenen deel (E204a) van Heuvel 18, dubbele woning. 
 
Waarschijnlijk is dit een stamhuis van de familie “van Dijk” en woonde hier het gezin van  
Henricus Leonardus van Dijk en Johanna Maria Duppers (van den Broek). 
Na het overlijden van hun ouders zijn de kinderen eigenaar van deze dubbele woning.  
 

Henricus Leonardus van Dijk, zoon van Leonardus Hendrik Lenderts (van Dijk) 
en Maria Willems Nelissen van de Linden. Hij is gedoopt op 20-01-1738 in 
Vorstenbosch. Henricus is overleden op 06-10-1807 in Uden, 69 jaar oud. 
Henricus trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1763 in Uden met Johanna Maria Jan 
Duppers (van den Broek), 25 jaar oud. Johanna is een dochter van Joannes 
Joannis Hendrickx Duppers (van den Broek) en Henrica Claessen. Zij is gedoopt 
op 27-12-1737 in Uden. Johanna is overleden op 18-11-1811 in Vorstenbosch, 73 
jaar oud.  

 
Op 15-01-1818 koopt Lambertus Angenemt (akte 3, regesten Dinther) een huis 
bestaande uit een kamer en stal met erf van Hendrikus van Dijk. De buurman is 
Lambertus van Dijk de broer van Hendrikus van Dijk. 
Mogelijk heeft Lambertus Angenent hier ook nog een aantal jaren met zijn gezin 
gewoond. Enkele kinderen zijn tussen 1819 en 1823 in Nistelrode (lees Vorstenbosch) 
geboren c.q. overleden. In 1824 woonde ze in Uden. 
 

Lambertus Angenent. Hij is gedoopt op 15-05-1783 in Uden. Lambertus is 
overleden op 20-12-1857 in Dinther, 74 jaar oud. Lambertus trouwde, 26 jaar 
oud, op 17-02-1810 in Uden met Johanna Janse van der Wallen, 26 jaar oud. 
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-03-1810 in Uden. Johanna is een dochter 
van Joannes Arnoldus Teunissen van der Wallen en Mechelina Joannes Kerkhof. Zij 
is gedoopt op 29-07-1783 in Uden. Johanna is overleden op 09-04-1860 in 
Dinther, 76 jaar oud.  

 
In 1820 verkoopt Lambertus Angenemt deze woning weer (akte 56, 22-03-1820, 
regesten Dinther) aan Lambertus van Dijk voor fl. 600. De buren zijn Thomas van de 
Leijgraaf en de kinderen van Antonius Langens. 
 

Lambertus Henricus van Dijk, zoon van Henricus Leonardus van Dijk en 
Johanna Maria Jan Duppers (van den Broek). Hij is gedoopt op 27-04-1782 in 
Uden. Lambertus is overleden op 29-05-1872 in Vorstenbosch, 90 jaar oud. 
Lambertus:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 24-09-1814 in Uden met Antonetta de Goeij, 25 
jaar oud. Antonetta is een dochter van Leonard Petrus de Goeij en Elisabeth 
Hendriks Nicolaus. Zij is gedoopt op 11-05-1789 in Boekel. Antonetta is overleden 
op 10-05-1828 in Vorstenbosch, 38 jaar oud.  
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 12-07-1832 in Dinther met Wilhelmina Philipinna 
Bronts, 33 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Henricus Brounts en Maria 
Barbara de La Montanje. Zij is gedoopt op 28-10-1798 in Gorinchem. Wilhelmina 
is overleden op 20-02-1839 in Vorstenbosch, 40 jaar oud.  

 
In 1832 is Lambertus Henricus van Dijk de eigenaar van een tweedelige woning (sectie: 
E204 en E204a) gelegen op de Bergakker nabij de Schutsboom. Lambertus woont zelf in 
deel E204a en hij verhuurt E204 
 
Op 05-05-1867 (akte 134) verkoopt Lambertus Henricus van Dijk deze woning voor 450 
gulden aan Cornelis Verhoeven, rijvenmaker te Vorstenbosch. Het is een huis met erf, 
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tuin en bouwland, groot: 2 roeden en 10 ellen; weiland (nr. E203), groot 10 roeden: tuin 
groot 3 roeden en 19 ellen groot (nr. E206 en E211). Cornelis leent daarvoor 200 gulden 
van Willem van Eenbergen, winkelier te Veghel en stelt het huis als borg. 
 

Cornelis Verhoeven is geboren op 08-03-1812 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius Leonardus Verhoeven en Maria Cornelius Vermeulen. Cornelis is 
overleden op 21-07-1871 in Rosmalen, 59 jaar oud. Cornelis trouwde, 29 jaar 
oud, op 20-08-1841 in Nistelrode met Antonia van der Voort, 42 jaar oud. 
Antonia is een dochter van Theodorus Arnoldus Jaspers (van der Voort) en Ardina 
Johannes Kemps. Zij is gedoopt op 04-03-1799 in Uden. Antonia is overleden op 
16-03-1859 in Vorstenbosch, 60 jaar oud.  

 
Na het overlijden van haar vader Cornelis Verhoeven is Maria Verhoeven tot haar 
huwelijk de hoofdbewoner. Een jaar later is ze gehuwd met Franciscus de Groot. Als 
Maria na twaalf jaar huwelijk komt te overlijden wordt de weduwnaar Franciscus de Groot  
eigenaar van de woning. 
 
Akte 250. 20-11-1888. Uden. Verkoop/Inzet. 
Op verzoek van Willem van Eenbergen, winkelier te Veghel als gevolmachtigde van wijlen 
Cornelis Verhoeven, in leven rijvenmaker te Vorstenbosch en vertegenwoordigd door 
Frans de Groot, metselaar te Vorstenbosch, weduwnaar van Marie Verhoeven, dochter en 
enige erfgename van lastgever en haar kinderen Peter, Cornelis, Theodorus, Lamberdina 
en Antonia de Groot.  
De comparant verklaart dat wijlen Cornelis Verhoeven een schuldbekentenis had van fl. 
200. Hieraan was verbonden een huis met stal, erf en tuin te Vorstenbosch, alsmede 
bouw- en weiland, welk wordt verkocht. Kadastraal bekend onder nr. 204a en 206 
(Heuvel), groot 5 are en 29 centiare, weiland E 203, groot 10 aren, en bouwland E 211, 
groot 22 aren en 80 centiaren. 
 
De koop is ingezet door Henricus de Groot, metselaar te Uden, op 130 gulden (broer van 
de eigenaar). Bij de finale verkoop kocht Baron van den Bogaerde van Terbrugge het 
voor 190 gulden.  
Franciscus de Groot huurt aanvankelijk de woning totdat hij op 12-07-1889 met zijn 
kinderen naar Uden vertrekt. 
 

Franciscus de Groot is geboren op 24-03-1843 in Uden, zoon van Peter de Groot 
en Francisca van der Linden. Franciscus is overleden op 27-11-1904 in Veldhoven, 
61 jaar oud. Franciscus trouwde, 29 jaar oud, op 27-06-1872 in Nistelrode met 
Maria Verhoeven, 29 jaar oud. Maria is geboren op 03-05-1843 in Vorstenbosch, 
dochter van Cornelis Verhoeven en Antonia van der Voort. Maria is overleden op 
17-05-1884 in Vorstenbosch, 41 jaar oud.  

 
Hierna staat de woning kennelijk een aantal jaren leeg. Johannes van Heeswijk en zijn 
echtgenote Hendrina van Lieshout komen hier wonen en stichten er hun gezin. Circa 
1900 vertrekken ze naar Rietdijk E (huidige plek: Rietdijk 19) en wordt deze woning 
opgeheven en samengevoegd als schuur met E204. 
  

Johannes (Jan) van Heeswijk is geboren op 20-06-1869 in Dinther, zoon van 
Antonius van Heeswijk en Willemijna Bouwmans. Jan is overleden op 14-03-1956 
in Vorstenbosch, 86 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-07-1891 in Uden met Hendrina van Lieshout, 
22 jaar oud. Hendrina is geboren op 02-01-1869 in Uden, dochter van Henricus 
van Lieshout en Hendrica Antonia van den Heuvel. Hendrina is overleden op 08-
04-1902 in Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 20-11-1913 in Nistelrode met Johanna van Uden, 
41 jaar oud. Johanna is geboren op 29-10-1872 in Nistelrode, dochter van 
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Johannes van Uden en Theodora van der Voort. Johanna is overleden op 11-06-
1956 in Vorstenbosch, 83 jaar oud. 
 

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