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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HONDSTRAAT 7 
 
Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie “van der Heijden” de 
latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie "van der 
Heijden"). 
Mogelijk woonde hier als eerste Willem Jacob Lambertus (van der Heijden). 
 

Willem Jacob Lambertus van der Heijden is geboren omstreeks 1648 in 
Vorstenbosch, zoon van Jacob Lambertus van der Heijden en Meriken Aelberts.  
Willem trouwde op 16-05-1677 in Vorstenbosch met Laurentia Thomasse. 

 
Hun jongste zoon, Joannes Willems van der Heijden heeft het ouderlijk huis 
overgenomen. Hij wordt de eigenaar van deze boerderij.   
 

Joannes Willems van der Heijden, zoon van Willem Jacob Lambertus van der 
Heijden en Laurentia Thomasse. Hij is gedoopt op 12-01-1694 in Vorstenbosch. 
Joannes is overleden op 20-09-1756 in Vorstenbosch, 62 jaar oud. Joannes 
trouwde, 31 jaar oud, op 24-06-1725 in Dinther met Joanna Jan Cost Corsten, 
22 jaar oud. Joanna is een dochter van Jan Cost Jan (de Oude) Corsten en Dirske 
Geerits Hendricx. Zij is gedoopt op 09-10-1702 in Dinther. Joanna is overleden op 
12-12-1772 in Dinther, 70 jaar oud.  

 
Na het overlijden van zijn moeder en weduwe Joanna Jan Cost Corsten in 1772 erf de  
zoon Johannes Jan Willem van der Heijden dit huis. Johannes Jan Willem is gehuwd met 
Anna Maria Leonardus van Dijk een nazaat uit de grote Vorstenbossche familietak “van 
Dijk”. 
Johannes Jan Willem van der Heijden ook "Jan den Oude" genoemd was jarenlang lid van 
de Schepenbank. 
 

Johannes Jan Willem van der Heijden, zoon van Joannes Willems van der 
Heijden en Joanna Jan Cost Corsten. Hij is gedoopt op 05-05-1731 in 
Vorstenbosch. Johannes is overleden op 18-09-1818 in Vorstenbosch, 87 jaar oud. 
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 06-08-1758 in Nistelrode met Anna Maria 
Leonardus van Dijk, 24 jaar oud. Anna is een dochter van Leonardus Hendrik 
Lenderts (van Dijk) en Maria Willems Nelissen van de Linden. Zij is gedoopt op 
07-08-1733 in Vorstenbosch. Anna is overleden op 27-03-1793 in Vorstenbosch, 
59 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Johannes in 1818 werd dit huis in 1822 geërfd door zijn jongste 
zoon Antonius van der Heijden.  
 

Antonius Joannes van der Heijden, zoon van Johannes Jan Willem van der 
Heijden en Anna Maria Leonardus van Dijk. Hij is gedoopt op 28-07-1775 in 
Vorstenbosch. Antonius is overleden op 23-10-1825 in Vorstenbosch, 50 jaar oud. 
Antonius:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 21-02-1808 in Vorstenbosch met Petronella van 
Eert, 24 jaar oud. Petronella is een dochter van Martinus Janse van Eert en 
Joanna Joannes Schonk. Zij is gedoopt op 24-05-1783 in Vorstenbosch. Petronella 
is overleden op 26-03-1817 in Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 22-07-1820 in Dinther met Petronella Gerardus 
Heijmen Verhagen, 34 jaar oud. Petronella is een dochter van Gerardus Heijme 
Aart Verhagen en Maria Dielis Corsten van Gogh. Zij is gedoopt op 20-04-1786 in 
Dinther. Petronella is overleden op 23-08-1854 in Uden, 68 jaar oud. Petronella is 
weduwe van Gerardus Jan Mollen (1785-1819), met wie zij trouwde op 22-05-
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1817 in Dinther. Petronella trouwde later op 22-10-1837 in Uden met Theodorus 
de Groot (1790-1874).  

 
Beide huwelijken van Antonius Joannes van der Heijden blijven kinderloos. Mede 
daardoor komt na zijn dood de woning een korte tijd in handen van Martinus van Eert, de 
vader van zijn eerste vrouw Petronella van Eert. 
 

Martinus Janse van Eert is geboren omstreeks 1749 in Schijndel, zoon van Jan 
van Eert en Petronella Kuil. Martinus is overleden op 06-10-1831 in Vorstenbosch, 
ongeveer 82 jaar oud. Martinus:  
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 25-02-1781 in Dinther met Joanna 
Joannes Schonk, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 10-02-1781 in Dinther in 
ondertrouw zijn gegaan. Joanna is geboren omstreeks 1755 in Nistelrode, dochter 
van [misschien] Joannes Schonk en Maria Peters van Dijk. Joanna is overleden 
vóór 1792 in Vorstenbosch, ten hoogste 37 jaar oud.  
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 22-07-1792 in Veghel met Maria 
Lamberti Somers, 36 jaar oud. Maria is een dochter van Lambertus Odulphi 
Somers en Maria Joannes Leonardus van Dijk. Zij is gedoopt op 08-05-1756 in 
Veghel. Maria is overleden op 22-01-1823 in Vorstenbosch, 66 jaar oud.  

 
In 1827 komt de boerderij weer terug in het bezit van de familie “van der Heijden”. 
Martinus van Eert verkoopt het op 15-11-1827 aan een broer van Antonius Joannes van 
der Heijden, n.l. Leonardus Joannes van der Heijden die toen als burgemeester en 
brouwer in Nistelrode woonde. 
 

Leonardus Joannes (Leendert) van der Heijden, zoon van Johannes Jan 
Willem van der Heijden en Anna Maria Leonardus van Dijk. Hij is gedoopt op 26-
03-1767 in Vorstenbosch. Leendert is overleden op 05-05-1832 in Nistelrode, 65 
jaar oud. Leendert trouwde, 39 jaar oud, op 17-08-1806 in Nistelrode met 
Elisabeth van Lith, 21 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Theodorus Clemens 
van Lith en Cornelia van Drunen. Zij is gedoopt op 08-10-1784 in Nistelrode. 
Elisabeth is overleden op 22-12-1856 in Vorstenbosch, 72 jaar oud.  

 
Zijn weduwe Elisabeth van Lith verkoopt deze boerderij (sectie E434) in 1837 aan  
Johannes Henrici Francissen (Cissen). Johannes komt uit Uden en zijn echtgenote 
Wilhelmina Donkers van Broekkant 12. 
 

Johannes Henrici (Jan) Francissen, zoon van Henricus Francisci Willems en 
Adriana Joannis van der Linden. Hij is gedoopt op 27-11-1799 in Uden. Jan is 
overleden op 01-06-1841 in Vorstenbosch, 41 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, 
op 30-05-1835 in Nistelrode met Wilhelmina Theodori Donkers, 35 jaar oud. 
Wilhelmina is een dochter van Theodorus Jacobi Donkers en Petronella Nicolaas 
Geert Jan Martens. Zij is gedoopt op 24-01-1800 in Vorstenbosch. Wilhelmina is 
overleden op 25-07-1843 in Vorstenbosch, 43 jaar oud.  

 
In 1857 wordt Henricus, zoon van Johannes Francissen en Wilhelmina Donkers, eigenaar 
van deze boerderij. Als zijn ouders overlijden in 1841 en 1843 is Henricus slechts zeven 
jaar oud. 
Daarom wordt de woning voor zes jaar verhuurd aan Johannes Raaijmakers en Catharina 
Wijdeven. Zij komen met Pinksteren 1845 vanuit Veghel naar Vorstenbosch. 
 

Johannes Raaijmakers is geboren op 05-04-1817 in Veghel, zoon van Jan 
Adriaen Raaijmakers en Petronella van der Velden. Johannes is overleden op 28-
04-1895 in Uden, 78 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 11-04-1845 in Veghel met Catharina Wijdeven, 30 
jaar oud. Catharina is geboren op 26-07-1814 in Veghel, dochter van Johannes 
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Wijdeven en Theodora van Roosmalen. Catharina is overleden op 04-03-1874 in 
Vorstenbosch, 59 jaar oud.  
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 07-01-1881 in Uden met Johanna Maria van den 
Berg, 65 jaar oud. Johanna is geboren op 10-05-1815 in Uden, dochter van 
Leonardus van den Berg en Hendriena Johannes van den Kerkhof. Johanna is 
weduwe van Jacobus Denken (1807-1880), met wie zij trouwde op 17-02-1844 in 
Uden.  

 
Antonius Somers komt in 1851 met zijn vrouw Hendrika van Wel en gezin vanuit Veghel 
hier wonen. Vier van zijn kinderen zijn hier geboren.  
Nog voor de geboorte van hun zoon Lambertus (16-05-1859) vertrekken ze naar een 
andere woonplek in Vorstenbosch. 
 

Antonius Somers is geboren op 14-02-1814 in Veghel, zoon van Adrianus 
Lamberti Somers en Anna Maria Francis van Lieshout. Antonius is overleden op 
26-09-1899 in Uden, 85 jaar oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1842 
in Nistelrode met Hendrika van Wel, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 20-08-
1815 in Heeswijk, dochter van Petrus Henricus van Wel en Petronella Lamberti 
van de Rijt. Hendrika is overleden op 15-02-1886 in Vorstenbosch, 70 jaar oud.  

 
Bij hun huwelijk in mei 1859 komen Hendrikus van Houtum en Petronella Donkers naar 
deze woonplek (E15). Zij huren negen jaar lang de boerderij. In 1868 vertrekken zij iets 
verderop naar een nieuwe boerderij op Hondstraat 2 (E13). 
 

Hendrikus van Houtum is geboren op 18-11-1825 in Dinther, zoon van 
Johannes van Houtum en Geerdiena Hanegraaf. Hendrikus is overleden op 03-08-
1901 in Vorstenbosch, 75 jaar oud. Hendrikus trouwde, 33 jaar oud, op 26-05-
1859 in Nistelrode met Petronella Donkers, 29 jaar oud. Petronella is geboren 
op 16-07-1829 in Nistelrode, dochter van Johannes Theodori Donkers en Ardina 
Piet Smits. Petronella is overleden op 12-09-1888 in Vorstenbosch, 59 jaar oud.  

 
Henricus Francissen komt met zijn  gezin naar zijn eigen boerderij. Ze komen vanuit een 
oude boerderij uit de Kapelstraat. In 1881 komt Henricus Francissen hier te overlijden. 
Zijn weduwe Arnolda van den Tillaart hertrouwd met Cornelis van der Heijden. 

 
Henricus Francissen is geboren op 09-05-1836 in Uden, zoon van 
Johannes Henrici (Jan) Francissen en Wilhelmina Theodori Donkers. 
Henricus is overleden op 21-02-1881 in Vorstenbosch, 44 jaar oud. 
Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1861 in Nistelrode met 
Arnolda van den Tillaart, 21 jaar oud. Arnolda is geboren op 09-10-
1839 in Vorstenbosch, dochter van Adrianus van den Tillaart en Maria 
van der Zanden. Arnolda is overleden op 25-08-1928 in Vorstenbosch, 
88 jaar oud. Arnolda trouwde later op 05-01-1882 in Nistelrode met 
Cornelis van der Heijden (1847-1927).  
 

Cornelis van der Heijden staat in 1890 op deze woonplek als de hoofdbewoner 
geregistreerd. Uit zijn huwelijk met Arnolda van den Tillaart zijn geen kinderen geboren. 
De erven van Henricus Francissen zijn de eigenaars van de boerderij. 
Op 12-6-1913 vertrekken Cornelis en Arnolda naar de Kapelstraat (E80), waar ze na een 
brand ‘n vernieuwde boerderij opgericht hebben. 
 

Cornelis van der Heijden is geboren op 12-04-1847 in Nistelrode, zoon van 
Hendrikus Peters van der Heijden en Cornelia Tijssen (van der Heijden). Cornelis 
is overleden op 11-10-1927 in Vorstenbosch, 80 jaar oud. Cornelis trouwde, 34 
jaar oud, op 05-01-1882 in Nistelrode met Arnolda van den Tillaart, 42 jaar 
oud. Arnolda is geboren op 09-10-1839 in Vorstenbosch, dochter van Adrianus 
van den Tillaart en Maria van der Zanden. Arnolda is overleden op 25-08-1928 in 
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Vorstenbosch, 88 jaar oud. Arnolda is weduwe van Henricus Francissen (1836-
1881), met wie zij trouwde op 18-04-1861 in Nistelrode.  

 
 
 
De erven “Francissen” verhuren 
de boerderij aan Maria van 
Lieshout de weduwe van 
Hendrikus van der Burgt. 
Samen met haar oudere 
kinderen runt zij ongeveer tien 
jaar lang deze boerderij. Op 12-
6-1923 vertrekken ze allemaal 
naar Dinther. 
Vier dagen eerder op 8-6-1923 
worden de nieuwe bewoners 
hier al ingeschreven. 
 
 

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 NN (vader 
onbekend) en Antonia van Lieshout. Maria is overleden op 07-04-1951 in 
Vorstenbosch, 90 jaar oud.  

 
Vanuit Uden is Gerardus van Heijnsbergen met zijn gezin gekomen. Hij en zijn vrouw 
Maria van Gogh blijven hier acht jaar wonen. Met hun kinderen vertrekken ze naar 
Heeswijk. 
 

Gerardus van Heijnsbergen is geboren op 29-10-1880 in Dinther, zoon van 
Nicolaas van Heijnsbergen en Allegonda Nouwens. Gerardus is overleden op 06-
02-1932 in Heeswijk, 51 jaar oud. Gerardus trouwde, 37 jaar oud, op 01-02-1918 
in Heesch met Maria van Gogh, 29 jaar oud. Maria is geboren op 13-02-1888 in 
Heesch, dochter van Martinus van Gogh en Woutrina van de Ven.  

 
Jacobus (Jan) van Creij komt met zijn Vorstenbossche vrouw Geerdina (Dina) van 
Houtum en vijf in Nuland geboren kinderen naar deze boerderij. Hij wordt na een koop 
waarschijnlijk tevens de eigenaar.  
Rond 1934 vertrekken Jan en Dina van Creij-van Houtum naar de Kapelstraat waar ze 
een nieuwe boerderij gebouwd hebben. 
 

Jacobus (Jan) van Creij is geboren op 27-05-1897 in Nuland, zoon van 
Johannes van Creij en Wilhelmina van Gogh. Jan is overleden op 20-03-1987 in 
Vorstenbosch, 89 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1922 in Nistelrode met Geerdina (Dina) van 
Houtum, 25 jaar oud. Dina is geboren op 29-12-1896 in Vorstenbosch, dochter 
van Petrus van Houtum en Wilhelmina Daandels. Dina is overleden op 19-01-
1959, 62 jaar oud.  
(2) trouwde, minstens 63 jaar oud, na 1960 met Wilhelmina Langens, minstens 
67 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1893.  
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Vlak voor de geboorte van hun derde kind komen 
Johannes (Has) van Dijk en Antonia (Tona) Zegers 
vanuit Venhorst naar Vorstenbosch. Has is een echte 
Vorstenbosschenaar die opgegroeid is aan de Tipweg. 
 

Johannes (Has) van Dijk is geboren op 17-10-
1900 in Vorstenbosch, zoon van Willem van Dijk 
en Johanna Pretti. Has is overleden op 12-11-
1965 in Vorstenbosch, 65 jaar oud. Has trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1931 in 
Vorstenbosch met Antonia (Tona) Zegers, 28 jaar oud. Tona is geboren op 11-
02-1903 in Nistelrode, dochter van Petrus (Piet) Zegers en Francien van 
Kaathoven. Tona is overleden op 01-10-1983 in Vorstenbosch, 80 jaar oud.  
Circa 1858 zijn Has en Tona van Dijk-Zegers vertrekken naar de Nistelrodensedijk 
waar ze een houten huis oprichten en gaan wonen. 

 
Inmiddels is de boerderij in het 
bezit gekomen (circa 1945) van 
Henricus Antonius (Toon) van 
Hoek en Johanna (Anna) van 
Houtum. 
Zijn zoon Frans komt hier 
wonen als hij in 1958 trouwt  
met Bertha van Zutphen. 
 
Maar eerst hebben ook nog 
Gerrit van den Akker en An 
Rovers hier (1958) gewoond. 
Gerrit en An woonden daarvoor 
een aantal jaren in het westen 
van Brabant Zevenbergsehoek). 
De oude boerderij is afgebroken 
en geheel vernieuwd. 

 
Franciscus (Frans) van Hoek is geboren op 27-01-1933 in Vorstenbosch, zoon 
van Henricus Antonius (Toon) van Hoek en Johanna Henrica (Anna) van Houtum. 
Frans is overleden op 14-09-2008 in Veghel (zk), 75 jaar oud. Hij is begraven op 
18-09-2008 in Vorstenbosch. Frans:  
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1958 met Liberta (Bertha) van Zutphen, 
26 jaar oud. Bertha is geboren op 20-05-1932 in Eerde. Bertha is overleden op 
12-02-2002 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  
(2) ging samenwonen, na 2002 met Diny Laheij.  

 
Na 2002 komt 
hier zoon Eric van 
Hoek hier wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: 
Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de 
Berg en BHIC. 


