
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
OUDE VEGHELSEDIJK 47 
 
De kinderen van Peter Geerts van Eenbergen zijn in 1832 de eigenaar van deze boerderij 
(sectie: E521). 
Zij verhuurden het aan Lambertus Zomers en Johanna Pepers. Deze woonde vóór de 
geboorte van hun tweede kind op 11-03-1834 waarschijnlijk al op deze plek. In 1851 
vertrekken zij naar de Kampweg 15 waar ze een nieuwe woning stichten. 
 

Lambertus Zomers, zoon van Adrianus Lamberti Somers en Anna Maria Francis 
van Lieshout. Hij is gedoopt op 24-03-1802 in Veghel. Lambertus is overleden op 
17-08-1880 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Lambertus trouwde, 29 jaar oud, op 
13-05-1831 in Nistelrode met Johanna Pepers, 22 jaar oud. Johanna is een 
dochter van Theodorus Gerardi Pepers en Petronella Henricus van der Pol. Zij is 
gedoopt op 29-06-1808 in Boekel. Johanna is overleden op 25-07-1881 in 
Vorstenbosch, 73 jaar oud.  

 
Van Hondstraat 7 komt het gezin van Johannes Raaijmakers en Catharina Wijdeven hier 
wonen. Zij worden ook de eigenaars van deze woning. 
 
Uit een schuldbekentenis (akte 28, 11-02-1850) blijkt dat Johannes Raaijmakers, 
landbouwer te Nistelrode op Vorstenbosch hiervoor 1000 gulden leent van Anna Scheij, 
weduwe Francis Manders uit Veghel. Als waarborg stelt hij huis en land te Vorstenbosch 
ter plaatse de Rietbeemden E. 517, 519 t/m 527 en 529. 
 
In 1871 vertrekt Johannes naar een nieuwe boerderij aan de andere kant van de 
Leijgraaf op Derpt 7. 
 
Na het overlijden van Catharina in 1874 verkopen de erven “Raaijmakers” twee  
boerderijen aan de Veghelse fabrikanten, Mattheus, Anton en Frans Rath (van Rath & 
Co). Het gaat om deze woning en die van Derpt 7. 
 

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 
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.  

 
Zoon Jan wordt de nieuwe hoofdbewoner. 
Inmiddels is ook Ardina Claassen vanuit Uden in 
huis gekomen. Zij trouwt met Jan Raaijmakers en 
hun vijf kinderen worden hier geboren. 
Na het overlijden in 1876 van Ardina hertrouwt Jan 
in 1883.  
Van D91 komt Willemijna van den Oever, zij wordt 
de tweede vrouw van Jan Raaijmakers. Op 14-05-
1887 vertrekt het gezin naar Veghel. 
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Johannes (Jan) Raaijmakers is geboren op 27-12-1845 in Vorstenbosch, zoon 
van Johannes Raaijmakers en Catharina Wijdeven. Jan is overleden op 21-10-
1908 in Uden, 62 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-02-1871 in Uden met Ardina Claassen, 23 jaar 
oud. Ardina is geboren op 11-05-1847 in Uden, dochter van Martinus Claassen en 
Elisabeth Verhoeven. Ardina is overleden op 11-01-1876 in Vorstenbosch, 28 jaar 
oud.  
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 12-04-1883 in Nistelrode met Willemijna van den 
Oever, 30 jaar oud. Willemijna is geboren op 01-11-1852 in Dinther, dochter van 
Martinus van den Oever en Johanna van Veghel.  

 
Op 15-05-1887 vestigen Petrus Somers en Johanna Maria Kuijpers zich op deze plek. Als 
de huurtijd afloopt vertrekken ze op 01-06-1894 naar de Hondstraat 4. 
 

Petrus Somers is geboren op 20-04-1850 in Veghel, zoon van Antonius Somers 
en Hendrika van Wel. Petrus is overleden op 14-08-1923 in Uden, 73 jaar oud. 
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1876 in Uden met Johanna Maria 
Kuijpers, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 03-10-1850 in Uden, dochter van 
Hendricus Kuijpers en Ardina Boudewijns. Johanna is overleden op 17-12-1916 in 
Uden, 66 jaar oud.  

 
De nieuwe huurders worden op 16-06-1893 ingeschreven. Het is de weduwe Johanna 
van Heeswijk met haar vijf kinderen. Johanna was gehuwd met Antonius van Berkel. 
Als in 1896 Johanna van Heeswijk overlijdt blijven haar kinderen hier nog een aantal 
jaren wonen. Op 01-12-1898 zijn ze vertrokken en woonden dus twee jaar samen met de 
nieuwe bewoners. 
 

Johanna van Heeswijk is geboren op 14-02-1841 in Heeswijk, dochter van 
Johannes Willem van Heeswijk en Margaritha van de Groenendaal. Johanna is 
overleden op 11-03-1896 in Vorstenbosch, 55 jaar oud. Johanna trouwde, 30 jaar 
oud, op 06-05-1871 in Schijndel met Antonius van Berkel, 46 jaar oud. 
Antonius is geboren op 18-08-1824 in Schijndel, zoon van Peter van Berkel en 
Maria Anna van Heertum. Antonius is overleden op 11-02-1891 in Veghel, 66 jaar 
oud.  

 
Op 13-05-1896 vlak na het overlijden van de vorige hoofdbewoonster Johanna van 
Heeswijk komen Adrianus van Berkel (geen familie van Antonius van Berkel) en zijn 
vrouw Henrica van de Donk met zes kinderen in huis. Adrianus en Henrica komen vanuit 
Veghel (ze zijn de grootouders van Tieske van Berkel, Dintherse hoek).  
Ook zij huren van de gebroeders Rath deze boerderij. Op 7-7-1900 vertrekken ze naar 
Nijnsel. 
 

Adrianus van Berkel is geboren op 01-12-1841 in Veghel, zoon van Henricus 
van Berkel en Johanna Maria van Rijbroek. Adrianus is overleden op 01-09-1922 
in Veghel, 80 jaar oud. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 24-05-1871 in Veghel 
met Henrica van de Donk, 21 jaar oud. Henrica is geboren op 05-12-1849 in 
Veghel, dochter van Hendrik van de Donk en Maria van den Broek. Henrica is 
overleden op 03-07-1916 in Sint-Oedenrode, 66 jaar oud.  

 
Volgens het Bevolking Register wonen hier in 1900 Adrianus van der Heijden en zijn 
vrouw Hendrica van Veghel. Ze vertrekken naar Hondstraat 32. 
 

Adrianus van der Heijden is geboren op 22-01-1866 in Dinther, zoon van 
Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne Mee) Vogels. Adrianus is overleden 
op 13-08-1952 in Vorstenbosch, 86 jaar oud. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 
06-05-1892 in Uden met Hendrica van Veghel, 32 jaar oud. Hendrica is geboren 
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op 07-10-1859 in Uden, dochter van Antonius van Veghel en Anna Maria 
Theunissen. Hendrica is overleden op 31-12-1937 in Vorstenbosch, 78 jaar oud.  

 
Op 4-3-1903 komt vanuit Veghel Hendrikus de Graaf met vrouw en kind naar deze 
woning. Dit echtpaar blijft hier voor een periode van drie jaar wonen en vertrekt dan op 
12-5-1906 weer terug naar Veghel.  
Inmiddels is de boerderij in 1904 van eigenaar gewisseld. Johannes van der Pol koopt het 
pand op 16-08-1904, voor 850 gulden van de broers “Rath”.  
Johannes van der Pol woonde in Vorstenbosch, in een kamer op Kapelstraat 7. 
 

Hendrikus de Graaf is geboren op 22-09-1871 in Heeswijk, zoon van Johannes 
(Jan) van de Graaf en Ardina Heesakkers. Hendrikus is overleden op 16-06-1938 
in Gemert, 66 jaar oud. Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1899 in Veghel 
met Hendrika Verboorten, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 29-03-1873 in 
Veghel, dochter van Johannes Verboorten en Theodora Maria van den Berg. 
Hendrika is overleden op 14-05-1936 in Gemert, 63 jaar oud.  

 
Vanuit Erp komt op 31-5-1906 Cornelis 
van Boxtel met zijn gezin naar deze 
woning  (sectie: E521/1133). Mogelijk 
heeft hij de boerderij aangekocht van 
Johannes van der Pol die er zelf niet is 
gaan wonen.  
In 1931 vertrekken Cornelis en Helena 
(Lena) de Wit naar Kerkstraat 69. 
 

Cornelis van Boxtel is geboren 
op 03-06-1865 in Volkel, zoon 
van Jacobus van Boxtel en 
Antonetta van de Berg. Cornelis is 
overleden op 11-08-1934 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 30 jaar 
oud, op 10-02-1896 in Veghel met Helena (Lena) de Wit, 28 jaar oud. Lena is 
geboren op 30-12-1867 in Schijndel, dochter van Pieter de Wit en Lamberdina 
Rovers. Lena is overleden op 24-05-1941 in Vorstenbosch, 73 jaar oud.  

 
Op 15-6-1931 wordt 
schoonzoon Lambertus 
Sigmans hier 
ingeschreven. Hij trouwt 
met de dochter Antonia 
van Boxtel. 
 
Lambertus Sigmans is 
geboren op 30-04-1899 in 
Dinther, zoon van 
Adrianus Sigmans en 
Johanna van Empel. 
Lambertus is overleden op 
18-05-1983 in 
Vorstenbosch, 84 jaar 
oud. Lambertus:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, 

op 19-05-1931 in Nistelrode met Antonia van Boxtel, 31 jaar oud. Antonia is 
geboren op 07-11-1899 in Erp, dochter van Cornelis van Boxtel en Helena (Lena) 
de Wit. Antonia is overleden op 19-09-1949 in Vorstenbosch, 49 jaar oud.  
(2) trouwde, met Christina (Sien) Pennings. Sien is geboren op 01-03-1911 in 
Schijndel. Sien is overleden op 12-01-1998 in Vorstenbosch, 86 jaar oud.  
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Hun dochter Annie 
Sigmans trouwt met 
Gerard van Boxtel en zij 
nemen de boerderij. Sinds 
het overlijden van Gerard 
in 1993 runt Annie het 
bedrijf. 
 
Gerard van Boxtel is 
geboren op 14-05-1951 in 
Maren-Kessel. Gerard is 
overleden op 12-06-1993 
in Vorstenbosch, 42 jaar 
oud. Gerard trouwde met 
Antonia (Annie) 
Sigmans. Annie is een 
dochter van Lambertus 
Sigmans en Christina 
(Sien) Pennings.  
 
 
Medio 2013 woont Annie 
Sigmans nog steeds op 
deze plek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
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