
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT 20 (voorheen Oude Kerkstraat)  

 
 
De eigenaren van deze woning zijn 
in 1832 de kinderen van 
Theodorus Jacobus Donkers en 
zijn 2e vrouw Maria Nicolaas Geert 
Jan Martens. Het kadasternummer 
is dan 289. 
 
De broer van Maria, Gerardus 
Nicolaas Jan Martens, is in 1834 
de huurder en gebruiker van de 
boerderij. Hij is op dat moment 
weduwnaar zonder kinderen en 
blijft tot zijn dood op deze plek 
wonen. 
 
 
 

 
Gerardus Nicolaas Geert Jan Martens, zoon van Nicolaas Gerardi Joannis Martens 
en Wilhelmina Petri van den Heuvel. Hij is gedoopt op 13-11-1768 in Erp. Gerardus is 
overleden op 03-04-1847 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Gerardus trouwde, 47 jaar 
oud, op 10-05-1816 in Veghel met Adriana van Dooren, 49 jaar oud. Adriana is een 
dochter van Jacobus Joannes van Dooren en Johanna Philip Heesackers. Zij is 
gedoopt op 31-08-1766 in Veghel. Adriana is overleden op 05-06-1834 in 
Vorstenbosch, 67 jaar oud.  

 
In 1841 zijn Wilhelmina Theodori Donkers, dochter van Theodorus Jacobus Donkers en 
Petronella Nicolaas Geert Jan Martens, en haar echtgenoot Johannes Henrici (Jan) Francissen 
de eigenaars van de boerderij. Zij wonen opdat moment zelf  in de Hondstraat en verhuren 
kort na 1847 de woning aan Hendrikus van den Elzen. Hendrikus is gehuwd met Hendrina 
van Wel en ze komen van de Oude Veghelsedijk 24. 
In 1851 zijn Hendrikus en Hendrina met zes kinderen naar Amerika geïmmigreerd.  
 

Henricus van den Elsen, zoon van Joannes Hendrik van den Elsen en Maria 
Johannes Kerkhof. Hij is gedoopt op 29-08-1805 in Veghel. Henricus trouwde, 32 jaar 
oud, op 16-02-1838 in Nistelrode met Hendrina van Wel, 26 jaar oud. Hendrina is 
geboren op 12-03-1811 in Schijndel, dochter van Petrus van Wel en Petronella van 
de Rijt.  

 
Vanuit de wijk Middegaal, gemeente Veghel komen Joost van der Velden en Johanna van de 
Ven, op 07-06-1851 met hun gezin naar deze woning.  
Zij huren via de voogd van Henricus Francissen minderjarige zoon van Johannes Francissen 
en Wilhelmina Donkers een bouwmanserf, bestaande uit een huis en achterhuis, erf, hofland 
en bouw- en weiland en heide te Vorstenbosch, sectie E298, groot 99 roeden en 20 ellen. 
Het huurbedrag is fl. 80,- per jaar. 
 

Joost van der Velden is geboren op 14-02-1815 in Veghel, zoon van Arnoldus van 
der Velden en Maria van der Heijden. Joost is overleden op 10-12-1876 in 
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Vorstenbosch, 61 jaar oud. Joost trouwde, 31 jaar oud, op 15-05-1846 in Veghel met 
Johanna van de Ven, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 17-04-1821 in Veghel, 
dochter van Henricus Wilhelmus van de Ven en Maria Joannes Hurks. Johanna is 
overleden op 29-01-1893 in Vorstenbosch, 71 jaar oud.  

 
 
 
 
Van 1861 tot 1868 woont de eigenaar Henricus Francissen met zijn vrouw 
Arnolda van den Tillaart zelf op deze plek. Henricus en Arnolda zijn dan 
net gehuwd. 
 
 
 
 

 
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).  

 
Henricus Francissen en zijn vrouw Arnolda van den Tillaart vertrekken naar de Hondstraat en 
verhuren de boerderij opnieuw. 
De nieuwe huurders zijn Antonius Somers en Hendrika van Wel. Zij komen circa 1869 met 
vijf kinderen van Kerkstraat 40 naar deze plek. 
 

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 van Wel en Petronella van de Rijt. Hendrika is overleden op 15-
02-1886 in Vorstenbosch, 70 jaar oud.  

 
Een jaar later is hun zoon Matheus Somers die huwt met Maria van Boxtel de hoofdbewoner 
van dit huis. Op 1 mei 1888 vertrekken ze met drie kinderen naar Broekkant 8. 
 

Matheus Somers is geboren op 04-04-1844 in Veghel, zoon van Antonius Somers 
en Hendrika van Wel. Matheus is overleden op 14-04-1930 in Vorstenbosch, 86 jaar 
oud. Matheus trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1869 in Nistelrode met Maria van 
Boxtel, 25 jaar oud. Maria is geboren op 17-06-1843 in Uden, dochter van Jan van 
Boxtel en Anna Vogels. Maria is overleden op 06-12-1904 in Vorstenbosch, 61 jaar 
oud.  

 
Omstreeks 1888 is de boerenhoeve vernieuwd (kadasternummer 1239 / 1301). 
 
Landbouwer Adrianus Cissen komt in 1888 met zijn vrouw en vier dochters van de Akkerweg 
naar deze boerderij. 
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Adrianus Cissen is geboren op 26-09-1855 in Uden, zoon van Christiaan Cissen en 
Johanna van Dijk. Adrianus is overleden op 28-08-1920 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. 
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 04-11-1881 in Uden met Johanna Maria van 
Grinsven, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 08-11-1858 in Heesch, dochter van 
Antonie van Grinsven en Petronella van Doorn. Johanna is overleden op 21-12-1903 
in Vorstenbosch, 45 jaar oud.  

 
Door een overslaande brand werd deze boerderij in 1913 samen met nog twee nabij gelegen 
boerderijen verwoest. 
 
De eigenaar Arnolda van den Tillaart, weduwe van Henricus Francissen, heeft de boerderij 
weer opgebouwd. 
Op 12-6-1913 komen Arnolda en haar 2e echtgenoot Cornelis van der Heijden en twee 
kinderen Adriana en Martinus Francissen vanuit de Hondstraat naar deze woonplek. 
 

Arnolda van den Tillaart 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:  
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 18-04-1861 in Nistelrode met Henricus Francissen, 24 
jaar oud. Henricus 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.  
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 05-01-1882 in Nistelrode met Cornelis van der 
Heijden, 34 jaar oud. Cornelis 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.  

 
In 1923 vertrekt zoon Martinus Francissen, hij is dan al 48 jaar oud, 
naar Dinther (Heilaren). Hij trouwt daar en sticht er een gezin. 
 
Dochter Adriana blijft na het overlijden van haar moeder en 
stiefvader in 1928 en 1927 alleen in de boerderij wonen. 
 

Adriana Francissen is geboren op 10-08-1871 in 
Vorstenbosch, dochter van Henricus Francissen en Arnolda 
van den Tillaart. Adriana is overleden op 14-12-1942 in 

Vorstenbosch, 71 jaar oud. 
Adriana bleef ongehuwd.  
 
Martinus Francissen, zijn echtgenote Francisca van 
Zutphen, en hun dochter Hendrika komen op 21-5-
1932 vanuit Dinther naar deze boerderij. 
Er is inmiddels een bijbouw opgericht waar Adriana 
Francissen apart kan wonen. In 1942 overlijdt 
Adriana. 
 
 

 
Martinus Francissen is geboren op 19-06-1874 in Vorstenbosch, zoon van Henricus 
Francissen en Arnolda van den Tillaart. Martinus is overleden op 09-11-1959 in 
Vorstenbosch, 85 jaar oud. Martinus trouwde, 48 jaar oud, op 14-06-1923 in Dinther 
met Francisca van Zutphen, 37 jaar oud. Francisca is geboren op 16-01-1886 in 
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Dinther, dochter van Hendrikus van Zutphen en Maria van Lokven. Francisca is 
overleden op 20-11-1967 in Vorstenbosch, 81 jaar oud.  

 
 
In 1954 trouwt Adrianus van Asseldonk met de 
Hendrika Francissen en komt op de boerderij 
wonen. Zijn schoonouders gaan dan in de bijbouw 
wonen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adrianus van Asseldonk is 
geboren op 13-04-1924 in 
Veghel, zoon van Martinus van Asseldonk en Johanna Biemans. 
Adrianus is overleden op 28-05-1992 in Vorstenbosch, 68 jaar oud. 
Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 09-11-1954 in Nistelrode met 
Hendrika Lamberta 
Petronella (Drieka) 
Francissen, 29 jaar oud. 
Drieka is geboren op 04-06-
1925 in Vorstenbosch, 
dochter van Martinus 
Francissen en Francisca van 
Zutphen. 

 
Enkele jaren na het overlijden van Adrianus van 
Asseldonk is de boerderij in twee woondelen 
verbouwd (1996). In het voorhuis blijft zijn weduwe 
Hendrika wonen en in het achterhuis (Kapelstraat 
22) woont dochter Jose van Asseldonk die gehuwd 
is met Wim van Erp. 
 

 
Situatie 2014: Rietenkap vervangen door 
dakpannen. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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