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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT 11 
 
 
 
 
 
 
Deze woonplek (sectie: E 
438/1335) is al van vòòr 1784 
bewoond geweest. Egidius 
Joannes Hendrik Boumans is in 
die tijd de eigenaar van de 
boerderij. Waarschijnlijk 
woonden hier voorheen ook al de 
voorouders van Egidius. 
 
 
 
 
 

Egidius Joannes Hendrik Boumans, zoon van Johannes Hendrik Hendriks 
Boumans en Anna Lenders. Hij is gedoopt op 18-02-1723 in Dinther. Egidius 
trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1753 in Uden met Woutrina Jan Thijssen van 
den Hurk.  

 
Johannes van der Heijden de tweede echtgenoot van Petronella Bouwmans, ook Jan de 
Jonge genoemd heeft de boerderij in 1784 geërfd van zijn schoonvader Egidius  
Bouwmans (= kleinzoon van Hendrik Hendrik Jan Costen). Waarschijnlijk is het de 
boerderij, die deze Hendrik in 1662 erfde van zijn ouders.  
Stiefdochter Deliana Verkuijlen woont met haar kinderen bij haar ouders in huis en zij is 
de weduwe van Leonardus van der Valk (+1818). 
 
Johannes overlijdt in 1829 kinderloos waardoor zijn vrouw Petronella Bouwmans en haar 
twee dochters uit het eerste huwelijk, Deliana en Johanna Verkuijlen, eigenaar worden 
van de boerderij.  
 

Johannes Johannes van der Heijden, zoon van Johannes Jan Willem van der 
Heijden en Anna Maria Leonardus van Dijk. Hij is gedoopt op 26-07-1759 in 
Vorstenbosch. Johannes is overleden op 25-10-1829 in Vorstenbosch, 70 jaar oud. 
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 28-11-1784 in Vorstenbosch met Petronella 
Aegidius Bouwmans, 27 jaar oud. Petronella is een dochter van Egidius Joannes 
Hendrik Boumans en Woutrina Jan Thijssen van den 
Hurk. Zij is gedoopt op 25-01-1757 in Vorstenbosch. 
Petronella is overleden op 03-03-1838 in Vorstenbosch, 
81 jaar oud. Petronella is weduwe van Joannes Delis 
Verkuijlen (1749-vóór 1784), met wie zij trouwde op 12-
07-1778 in Nistelrode.  

 
Als moeder Petronella Bouwmans overlijdt verkopen de erven 
Deliana en Johanna Verkuijlen dit huis met schuur en bakhuis 
op 29-11-1838 (akte 29, Dinther) aan de Baron van den 
Bogaerde van ter Bruggen. 
 
Deliana Verkuijlen blijft hier wonen en huurt tot 1847 deze 
woning.  
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Het huis is van de 3e klasse en heeft een huurwaarde van 35 gulden (info boek: familie 
"van der Heijden" den Brouwerstak). 
Met Pinksteren 1847 verhuisd Deliana Verkuijlen naar Uden om daar met enkele van haar 
ongetrouwde kinderen te gaan wonen in een boerderij op Bedafseweg 8. Van die  
boerderij zou zij al sinds 1832 de eigenaresse zijn. 
 

Leonardus Theodori van der Valk, zoon van Theodorus Goorden van der Valk 
en Wilhelmina Leonardus van Dijk. Hij is gedoopt op 25-04-1772 in Nistelrode. 
Leonardus is overleden op 05-08-1818 in Nistelrode, 46 jaar oud. Leonardus 
trouwde, 29 jaar oud, op 06-09-1801 in Nistelrode met Deliana Joannes 
Verkuijlen, 21 jaar oud. Deliana is een dochter van Joannes Delis Verkuijlen en 
Petronella Aegidius Bouwmans. Zij is gedoopt op 18-01-1780 in Veghel. Deliana is 
overleden op 11-04-1866 in Uden, 86 jaar oud.  

 
De nieuwe bewoners zijn Hendrikus van den Langenberg en Gerardina van Aalst. Zij 
komen na Pinksteren 1847 vanuit Dinther naar deze plek. Kort daarop komt Hendrikus te 
overlijden en wordt zijn weduwe de hoofdbewoner. 
 

Hendrikus Jacobus van den Langenberg, zoon van Jacobus van den 
Langenberg en Maria van Laarschot. Hij is gedoopt op 20-11-1788 in Boxtel. 
Hendrikus is overleden op 04-07-1848 in Vorstenbosch, 59 jaar oud. Hendrikus 
trouwde, 34 jaar oud, op 07-02-1823 in Dinther met Gerardina Joannes van 
Aalst, 30 jaar oud. Gerardina is een dochter van Jan Cornelis van der Aalst en 
Anna Antonius van den Broek. Zij is gedoopt op 13-11-1792 in Dinther. Gerardina 
is overleden op 09-08-1868 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Op 31-01-1850 komt Johannes Smits in huis. Hij trouwt met dochter Anna Maria van den  
Langenberg en sticht hier een gezin.  
Na het overlijden van zijn schoonmoeder wordt Johannes Smits de hoofdbewoner. Hij 
overlijdt in 1880 waarna de weduwe met haar kinderen hier blijven wonen. 
 

Johannes Smits is geboren op 25-06-1819 in Erp, zoon van Theodorus Henricus 
Smits en Wilhelmina Franciscus van de Goor. Johannes is overleden op 30-04-
1880 in Vorstenbosch, 60 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 31-01-
1850 in Nistelrode met Anna Maria van den Langenberg, 26 jaar oud. Anna is 
geboren op 09-12-1823 in Dinther, dochter van Hendrikus Jacobus van den 
Langenberg en Gerardina Joannes van Aalst. Anna is overleden op 13-12-1910 in 
Vorstenbosch, 87 jaar oud.  

 
Op 22-02-1888 is Petronella van der Zanden ingeschreven zij huwt met zoon Gerardus 
Smits. 
De hoofdbewoner Anna Maria Smits-Langenberg vertrekt op 18-11-1895 naar E50. 
Hierna is Gerardus Smits de hoofdbewoner van deze Jonkerboerderij. 
Op 17-06-1899 vertrekken Gerardus en Petronella met hun kinderen naar Dinther. 
 

Gerardus Smits is geboren op 20-12-1866 in Vorstenbosch, zoon van Johannes 
Smits en Anna Maria van den Langenberg. Gerardus is overleden op 04-06-1940 
in Berkel-Enschot, 73 jaar oud. Gerardus:  
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-01-1888 in Heeswijk met Petronella van der 
Zanden, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-01-1888 in 
Heeswijk. Petronella is geboren op 04-12-1857 in Dinther, dochter van Martinus 
van der Zanden en Hendrina Gevers. Petronella is overleden op 04-03-1912 in 
Haaren, 54 jaar oud.  
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 03-10-1912 in Boxtel met Lamberdina Libregts, 
ongeveer 46 jaar oud. Lamberdina is geboren omstreeks 1866 in Esch, dochter 
van Antonius Libregts en Anna Maria van Schijndel. Lamberdina is overleden op 
09-10-1933 in Berkel-Enschot, ongeveer 67 jaar oud.  
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Circa 1899 zijn Theodorus van Kessel en Johanna van Dijk hier met zes 
kinderen komen wonen. 
In 1916 vraagt Theodorus van Kessel een Hinderwetvergunning aan voor 
het voeren van een graanmaalderij op deze plek. 
 

Theodorus (Dorus) van Kessel is geboren op 29-12-1850 in 
Dinther, zoon van Martinus Hendrikus van Kessel en Lamberdiena 
van Doorn. Dorus is overleden op 03-06-1926 in Vorstenbosch, 75 
jaar oud. Dorus trouwde, 26 jaar oud, op 01-02-1877 in Nistelrode met Johanna 
van Dijk, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 22-03-1850 in Vorstenbosch, 
dochter van Petrus Leonardus van Dijk en Jacomijn Donkers. Johanna is overleden 
op 12-11-1915 in Vorstenbosch, 65 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Theodorus van 
Kessel wordt zoon Antonius de 
hoofdbewoner. Op 29-7-1927 wordt 
vanuit Sint-Oedenrode zijn vrouw 
Petronella Bekkers ingeschreven. 
In 1927 is de woning door een brand 
verwoest en is een nieuwe woning 
met stalling opgericht. 
Vijftien jaar later slaat wederom de 
brand in het huis en is het weer 
hersteld en vernieuwd. In het huis is 
het smeedijzeren bouwjaar nog 
steeds zichtbaar. 

 
Antonius (Toon) van Kessel is geboren op 04-04-1890 in 
Vorstenbosch, zoon van Theodorus (Dorus) van Kessel en Johanna 
van Dijk. Toon is overleden op 17-03-1974 in Nistelrode, 83 jaar 
oud. Toon trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1928 met 
Petronella (Nel) Bekkers, ten hoogste 32 jaar oud. Nel is 
geboren op 07-03-1896 in Sint-Oedenrode, dochter van Marinus 
Bekkers en Rudiena van der Zanden. Nel is overleden op 25-11-
1981 in Vorstenbosch, 85 jaar oud.  

 
Zoon Jan van Kessel heeft later hier het boerenbedrijf voorgezet en zijn gezin gesticht. 
Nu (2013) woont hier zijn weduwe Antonia van Os. 
 

Johannes (Jan) van Kessel is geboren op 24-02-1937 in Vorstenbosch, zoon 
van Antonius (Toon) van Kessel en Petronella (Nel) Bekkers. Jan is overleden op 
03-10-2009 in Vorstenbosch, 72 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 28-05-
1970 met Antonia van Os. Antonia is geboren in Mariaheide.  

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


