
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
RIETDIJK 19 
 
Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis 
(sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen woonplek). 
 
De bewoner in 1840 zijn Johannes Verhoeven en zijn tweede vrouw Theodora Kerkhof. 
Zij worden ook de eigenaars van de woning waarvan een kamer verhuurd wordt. 
 

Johannes Verhoeven, zoon van Hendricus Verhoeven en Margaretha Vervoort. 
Hij is gedoopt op 04-01-1793 in Erp. Johannes is overleden op 17-11-1850 in 
Vorstenbosch, 57 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 25-10-1829 in Nistelrode met Wilhelmina Roosen, 
ongeveer 39 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1790, dochter van NN 
(Roosen) en NN (Roosen). Wilhelmina is overleden vóór 1833, ten hoogste 43 jaar 
oud. Wilhelmina is weduwe van Aard van de Voort (1795-1823), met wie zij 
trouwde op 20-07-1822 in Nistelrode.  
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-10-1833 in Nistelrode met Theodora Kerkhof, 
33 jaar oud. Theodora is een dochter van Gerardus Hendrikus Kerkhof en Joanna 
Theodorus van der Linden. Zij is gedoopt op 16-08-1800 in Vorstenbosch. 
Theodora is overleden op 25-10-1851 in Vorstenbosch, 51 jaar oud.  

 
In een kamer woont van 1845 tot 1850 de alleenstaande weduwe Jacoba van Veghel. Zij 
is in juli 1850 naar Veghel vertrokken. 
 

Jacoba van Veghel, dochter van Jan Willems van Veghel en Anna Maria Jacob 
van de Groenendaal. Zij is gedoopt op 31-08-1787 in Schijndel. Jacoba is 
overleden op 03-10-1852 in Veghel, 65 jaar oud. Jacoba:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-01-1812 in Dinther met Adrianus Pijnenburg, 
34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-01-1812 in Dinther. 
Adrianus is een zoon van Wouter Hendrik Pijnenburg en Geertruida Adriaan van 
Loon. Hij is gedoopt op 21-05-1777 in Heeswijk. Adrianus is overleden vóór 1814, 
ten hoogste 37 jaar oud.  
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 01-12-1814 in Schijndel met Gerardus Kemps, 30 
jaar oud. Gerardus is een zoon van Johannes Kemps en Johanna van Kemenade. 
Hij is gedoopt op 18-04-1784 in Aarle-Rixtel.  

 
Na het overlijden van Johannes Verhoeven en Theodora Kerkhof is dochter Hendrica de 
enigste erfgenaam. Zij verkoopt (akte 14. 20-01-1858 Uden) voor 165 gulden dit huis 
met erf en tuin aan Peter van de Voort, winkelier te Uden.  
Zij woont hier tot circa 1858 (mogelijk in een kamer) en vertrekt dan naar Uden. 
 

Hendrica Verhoeven is geboren op 30-12-1834 in Vorstenbosch, dochter van 
Johannes Verhoeven en Theodora Kerkhof. Hendrica is overleden op 25-10-1899 
in Uden, 64 jaar oud. Hendrica trouwde, 24 jaar oud, op 11-06-1859 in Uden met 
Johannes van der Wijst, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 20-12-1830 in 
Uden, zoon van Martinus van der Wijst en Joanna van Uden. Johannes is 
overleden op 22-04-1917 in Uden, 86 jaar oud.  

 
In huis woont ook het gezin van de gepensioneerd militair Johannes Braun en Petronella 
van Haren met vier stiefkinderen “van der Leest” uit een eerder huwelijk van Petronella. 
In 1855 na het overlijden van Johannes Braun vertrekt de weduwe met de kinderen naar 
Uden. 
 

Johannes Evert Braun is geboren op 09-06-1791 in Rotterdam, zoon van Johan 
Hendrik Braun en Petronella de Vreede. Johannes is overleden op 17-01-1855 in 
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Vorstenbosch, 63 jaar oud. Johannes trouwde, 60 jaar oud, op 20-09-1851 in 
Dinther met Petronella van Haren, 41 jaar oud. Petronella is een dochter van 
Arnoldus Petri van Haren en Catharina Joannes Schel. Zij is gedoopt op 25-05-
1810 in Heesch. Petronella is weduwe van Jacobus van der Leest (±1793-1848), 
met wie zij trouwde op 21-01-1834 in Berlicum.  

 
Van 1855 tot 1858 wonen hier Johannes van Leijgraaf en Henrica de Jong met hun gezin. 
Ze vertrekken naar de Akkerweg B (verdwenen plek: Akkerweg 3). 
 

Johannes van de Leijgraaf is geboren op 26-07-1818 in Veghel, zoon van 
Christiaan Thomas van de Leijgraaf en Anna Maria Marten Antonie Scheepers. 
Johannes is overleden op 05-08-1877 in Vorstenbosch, 59 jaar oud. Johannes 
trouwde, 30 jaar oud, op 11-01-1849 in Nistelrode met Henrica de Jong, 24 jaar 
oud. Henrica is geboren op 12-03-1824 in Vorstenbosch, dochter van Johannes 
Wilhelmus de Jong en Maria van der Zanden. Henrica is overleden op 19-11-1907 
in Uden, 83 jaar oud.  

 
Van 1861 tot 1863 wonen in de kamer Johannes Verhagen, zijn vrouw Joanna Maria 
Smulders en hun vier kinderen. Op 07-02-1863 zijn ze weer uitgeschreven naar Dinther. 
 

Johannes Verhagen is geboren op 30-12-1821 in Schijndel, zoon van Johannes 
Verhagen en Willemijn Koppens. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 03-02-1853 
in Heeswijk met Joanna Maria Smulders, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk 
vond plaats op 06-02-1853 in Heeswijk. Joanna is geboren op 02-11-1826 in 
Heeswijk, dochter van Joannes Andreas Smulders en Judoca Lamberti van der 
Heijden. Joanna is overleden op 15-02-1908 in Schijndel, 81 jaar oud.  

 
Op 14-05-1862 is het jonge paar 
Willem van Hintum en Hendrina 
van den Heuvel hier gekomen (zie 
foto’s rechts). In 1865 vertrekken 
ze met inmiddels twee kinderen 
naar Heuvel B (verdwenen plek: 
erf van Heuvel 15). 
 
Willem van Hintum is geboren 
op 25-07-1833 in Nistelrode, zoon 
van Peter van Hintum en Maria 
van der Heijden. Willem is 

overleden op 07-07-1877 in Vorstenbosch, 43 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar 
oud, op 15-05-1862 in Nistelrode met Hendrina van den Heuvel, 30 jaar oud. 
Hendrina is geboren op 17-02-1832 in Boekel, dochter van Wilhelmus van den 
Heuvel en Petronella Leonardus van Dijk. Hendrina is overleden op 29-01-1909 in 
Vorstenbosch, 76 jaar oud.  

 
De broer van de dan Vorstenbossche molenaar Johannes de Kinderen, Peter Marinus de 
Kinderen en zijn  vrouw Maria Hendriena Foirkens worden hier op 17-11-1865 vanuit 
Bakel ingeschreven. Uitgeschreven maar Velthoven worden ze op 15-07-1867. De kamer 
is nadien neer meer gebruikt voor bewoning. 
 

Peter Marinus de Kinderen is geboren op 05-08-1833 in Casteren, zoon van 
Johannes de Kinderen en Maria Willems. Peter trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-
1860 in Oirschot met Maria Hendriena Foirkens, 21 jaar oud. Maria is geboren 
op 26-03-1839 in Oirschot, dochter van Johannes (1810) Toirkens en Maria 
Hendriena van Oudenhoven.  
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Op 25-05-1858 worden de nieuwe eigenaars van de woning Peter van de Voort en 
Hendrika van de Hogenhof hier ingeschreven als bewoners. Ze blijven hier tot hun 
overlijden in resp. 1881 en 1894. 
 

Peter van de Voort is geboren op 16-04-1823 in Nistelrode, zoon van Aard van 
de Voort en Wilhelmina Roosen. Peter is overleden op 11-01-1894 in 
Vorstenbosch, 70 jaar oud. Peter trouwde, 30 jaar oud, op 28-01-1854 in Dinther 
met Hendrika van de Hogenhof, 37 jaar oud. Hendrika is geboren op 25-12-
1816 in Veghel, dochter van Johannes van de Hogenhof en Arnoldina van der 
Kruijssen. Hendrika is overleden op 08-08-1881 in Vorstenbosch, 64 jaar oud.  

 
Hun zoon Wilhelmus van de Voort wordt hier op 25-10-1897 als bewoner uitgeschreven. 
In 1900 verkoopt Wilhelmus deze woning op 26-05-1900 voor 600 gulden aan Petrus van 
Hooft. Petrus van Hooft en zijn vrouw Anna van Uden zijn hier al sinds 1897 woonachtig. 
Ze zijn bij hun huwelijk naar deze plek gekomen en blijven tot 6-4-1905 en vertrekken 
dan naar Uden. 
 

Petrus van Hooft is geboren op 20-09-1867 in Vorstenbosch, zoon van Petrus 
van Hooft en Gerardina van Helvoirt. Petrus is overleden op 31-08-1931 in 
Veghel, 63 jaar oud. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 30-09-1897 in Nistelrode 
met Anna Hendrika van Uden, 28 jaar oud. Anna is geboren op 11-01-1869 in 
Nistelrode, dochter van Johannes van Uden en Theodora van der Voort. Anna is 
overleden op 31-05-1943 in Veghel, 74 jaar oud.  

 
Op 03-02-1903 koopt Martinus van den Berg dit huis van Petrus van Hooft, voor 675 
gulden. Martinus en zijn vrouw Anna van Nuland komen er slechts kort wonen. Ze 
verkopen de woning en vertrekken na 20-08-1903 naar Heeswijk. 
 

Martinus van den Berg is geboren op 01-09-1860 in Venraij, zoon van Joannes 
van den Berg en Antonettha van den Boom. Martinus trouwde, 42 jaar oud, op 
27-10-1902 in Dinther met Anna van Nuland, 25 jaar oud. Anna is geboren op 

19-12-1876 in Dinther, dochter van 
Jacobus van Nuland en Woutrina Rovers.  
 
De koper is de klompenmaker en buurman 
Johannes van Heeswijk. Hij koopt de 
woning op 13-02-1904 voor 725 gulden 
van Martinus van de Berg. Johannes van 
Heeswijk is weduwnaar en komt met zijn 
kinderen van Rietdijk E naar dit huis. Hij 
gebruikt zijn oude woning als schuur en 
klopenmakerij. 
In 1913 
hertrouwt 
Johannes van 

Heeswijk met Johanna van Uden.  
 

Johannes (Jan) van Heeswijk is geboren op 20-06-
1869 in Dinther, zoon van Antonius van Heeswijk en 
Willemijna Bouwmans. Jan is overleden op 14-03-1956 
in Vorstenbosch, 86 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-07-1891 in Uden met 
Hendrina van Lieshout, 22 jaar oud. Hendrina is 
geboren op 02-01-1869 in Uden, dochter van Henricus 
van Lieshout en Hendrica Antonia van den Heuvel. 
Hendrina is overleden op 08-04-1902 in Vorstenbosch, 
33 jaar oud.  
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(2) trouwde, 44 jaar oud, op 
20-11-1913 in Nistelrode 
met Johanna van Uden, 41 
jaar oud. Johanna is 
geboren op 29-10-1872 in 
Nistelrode, dochter van 
Johannes van Uden en 
Theodora van der Voort. 
Johanna is overleden op 11-
06-1956 in Vorstenbosch, 83 
jaar oud.  
 
Na het overlijden van hun 
ouders in 1956 blijven de 
vrijgezellen Hein van 
Heeswijk en Dien van 

Heeswijk hier wonen. Hein is net als zijn vader klompenmaker. 
 

Hendrikus (Hein) van Heeswijk is 
geboren op 06-09-1896 in Vorstenbosch, 
zoon van Johannes (Jan) van Heeswijk 
en Hendrina van Lieshout. Hein is 
overleden op 03-06-1971 in 
Vorstenbosch, 74 jaar oud. Hein bleef 
ongehuwd.  
Lamberdina (Dien) van Heeswijk is 
geboren op 18-06-1915 in Vorstenbosch, 
dochter van Johannes (Jan) van Heeswijk 
en Johanna van Uden. Dien is overleden 
op 16-06-1998 in Vorstenbosch, 82 jaar 
oud. Dien bleef ongehuwd.  

 
Na het overlijden van haar stiefbroer Hein van Heeswijk vertrekt Dien naar een 
bejaardenwoning op het Liebregtsplein. 

 
De nieuwe bewoners zijn Henk van 
den Boom en Toos van den Bergh. Zij 
breken de oude huis af en bouwen in 
dezelfde stijl een woonboerderij. 
 
Hendricus (Henk) van den Boom, 
zoon van Adrianus (Jas) van den Boom 
en Lamberta (Berta) Leeijen. Henk 
trouwde met Antonia (Toos) van 
den Bergh. Toos is een dochter van 
Lambertus (Al) van den Bergh en 
Johanna (Jo) Hendriks.  
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Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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