
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
OUDE VEGHELSEDIJK 39 
 
De weduwnaar Martinus van Eert is als hij komt te overlijden in 1831 de eigenaar van 
deze boerenhoeve (sectie E499). Zijn eerste vrouw was Joanna Joannes Schonk. 
 
Schuldbekentenis, 04-01-1828: Martinus van Eert, landbouwer te Vorstenbosch, onder 
Nistelrode, is schuldig aan Willem Donkers, bijenhouder te Veghel de som van 300 
gulden. Martinus stelt als waarborg de navolgende percelen land, de Sint Antoniusakker, 
het Kinderveld, de Helling en Heintjeshoek, het Hansvoort, het Jan Dirkstuk en een 
mastbos ook te Vorstenbosch gelegen in het Broek. 
 

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 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 1840 staan op deze plek Jan Smits en Adriana Kerkhof ingeschreven. Waarschijnlijk 
zijn zij bij hun huwelijk in 1831 hier gekomen. Adriana was eerder de weduwe van Jan 
Schonk. Circa 1861 vertrekken ze naar Heuvel B. 
Johannes Schonk de enigste zoon uit het eerste huwelijk van Adriana Kerkhof met Jan 
Schonk is in 1854 de eigenaar van deze boerderij. 
 

Johannes Piet Smits, zoon van Peter Joannes Smits en Jacomina Adriaan van 
der Heijden. Hij is gedoopt op 02-07-1790 in Dinther. Johannes is overleden op 
15-12-1866 in Vorstenbosch, 76 jaar oud. Johannes trouwde, 41 jaar oud, op 09-
07-1831 in Dinther met Adriana Kerkhof, 39 jaar oud. Adriana is een dochter 
van Gerardus Hendrikus Kerkhof en Joanna Theodorus van der Linden. Zij is 
gedoopt op 16-05-1792 in Vorstenbosch. Adriana is overleden op 14-01-1868 in 
Vorstenbosch, 75 jaar oud. Adriana is weduwe van Johannes (Jan) Schonk (1792-
1829), met wie zij trouwde op 06-02-1825 in Nistelrode.  

 
Na zijn huwelijk is Johannes Schonk de 
hoofdbewoner. Hij boert hier in de Rietbeemden 
waar hij veel drassige weilanden bruikbaar maakt.  
Na de dood van hun ouders vertrekken de 
kinderen van Johannes en Henrica op 24-06-1884 
naar Nistelrode (B38). 
 

Johannes Schonk is geboren op 11-03-
1830 in Dinther, zoon van Johannes (Jan) 
Schonk en Adriana Kerkhof. Johannes is 
overleden op 06-04-1883 in Vorstenbosch, 
53 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar 
oud, op 16-05-1860 in Nistelrode met 
Henrica van den Heuvel, 29 jaar oud. 
Henrica is geboren op 01-10-1830 in 
Vorstenbosch, dochter van Peter Geert van 
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den Heuvel en Maria de Groot. Henrica is overleden op 26-05-1876 in 
Vorstenbosch, 45 jaar oud.  

 
De nieuwe bewoners worden hier al ingeschreven op 14-11-1883. Het zijn Lambertus 
van de Laar en Theodora Maas. Zij komen met vijf kinderen vanuit Berlicum naar 
Vorstenbosch. 
 

Lambertus van de Laar is geboren op 24-10-1841 in Nuland, zoon van Nicolaas 
van de Laar en Anna Mechelina Pennings. Lambertus is overleden op 20-12-1890 
in Vorstenbosch, 49 jaar oud. Lambertus trouwde, 31 jaar oud, op 09-05-1873 in 
Berlicum met Theodora Maria Maas, 28 jaar oud. Theodora is geboren op 19-
09-1844 in Berlicum, dochter van Embertus Peter Maas en Elisabeth van den 
Heuvel. Theodora is overleden op 07-04-1914 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  

 
In 1890 overlijdt Lambertus 
van de Laar, maar de 
weduwe blijft hier toch nog 
wonen tot 21-07-1891. Dan 
vertrekt zij met de kinderen 
naar E12 (Lendersgat A, 
plek: verdwenen woning 
vóór Lendergat 1). 
Wel zijn er al op 17-04-
1891 nieuwe bewoners 
gearriveerd. Uit Heeswijk is 
gekomen Jan de Graaf met 
vrouw en kinderen. Op 24-
09-1899 vertrekken ze naar 
Nistelrode (B116). 
 

Johannes (Jan) 
van de Graaf is 
geboren op 26-04-
1838 in Heeswijk, zoon van Gerardus van de Graaf en Antonia Jagers. Johannes is 
overleden op 19-02-1914 in Nistelrode, 75 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar 
oud, op 25-08-1866 in Dinther met Ardina Heesakkers, 29 jaar oud. Ardina is 
geboren op 25-06-1837 in Heeswijk, dochter van Johannes Heesakkers en 
Johanna Koenen. Ardina is overleden op 20-01-1915 in Nistelrode, 77 jaar oud.  

 
Een van de erven van Johannes Schonk en Henrica 
van den Heuvel, dochter Adriana komt op 24-07-
1899 vanuit Nistelrode (B47) terug naar haar 
geboortehuis. Zij huwt met Piet Broek en stichten 
hier een gezin. In 1910 vernieuwen zij nog het 
woonhuis. 
 
Petrus (Piet) van den Broek is geboren op 13-11-
1865 in Nistelrode, zoon van Antonius van den 
Broek en Anna Maria van Grinsven. Piet is overleden 
op 27-11-1941 in Lith, 76 jaar oud. Piet trouwde, 33 
jaar oud, op 01-02-1899 in Nistelrode met Adriana 
Schonk, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 20-04-
1871 in Vorstenbosch, dochter van Johannes Schonk 
en Henrica van den Heuvel. Adriana is overleden op 
08-03-1915 in Vorstenbosch, 43 jaar oud.  
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Uit Son wordt op 2-3-1936 Ties Rooijakkers 
ingeschreven. Hij trouwt met de dochter des huizes, 
Theodora (Door) van den Broek. Zij stichten een 
gezin en worden de eigenaars van de boerderij. 
 

Martinus (Ties) Rooijakkers is geboren op 
02-10-1905 in Son, zoon van Johannes 
Rooijakkers en Adriana van Rooij. Ties is 
overleden op 08-07-1963 in Vorstenbosch, 57 
jaar oud. Ties trouwde, 30 jaar oud, op 18-
03-1936 in Nistelrode met Theodora (Door) 
van den Broek, 28 jaar oud. Door is geboren 
op 06-04-1907 in Vorstenbosch, dochter van 
Petrus (Piet) van den Broek en Adriana 
Schonk. Door is overleden op 04-08-1982 in 
Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 

 
 
Nu medio 2013 wonen hier al meer 
dan twintig jaar Rien en Ietje van 
Koolwijk-van Erp in deze inmiddels 
tot woonboerderij omgebouwde 
woning. 
 
 
 
 
 
 
 

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