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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
RIETDIJK A  
 
Verdwenen 2-delige woning, nu plek Rietdijk 16. 

 
Gerardus van Hooft is in 1832 de eigenaar van deze woning (sectie: E 749). Hij is ook de 
eigenaar van de woning op Rietdijk. 
In 1840 woont hier de weduwe van Gerardus van Hooft, Theodora Smits. Van hun negen 
kinderen zijn er slechts vier in leven. Circa 1846 worden Theodora Smits en haar dochter 
Maria bewoners van een gedeelte van dit huis. 
 

Gerardus van Hooft, zoon van Henricus Peter van Hooft en Waltera Lambert 
Jansen van Bredenrode. Hij is gedoopt op 31-12-1784 in Veghel. Gerardus is 
overleden op 13-02-1836 in Vorstenbosch, 51 jaar oud. Gerardus trouwde, 31 
jaar oud, op 23-06-1816 in Nistelrode met Theodora Smits, 25 jaar oud. 
Theodora is een dochter van Gerard Theodorus Smits en Johanna Lambert 
Looijmans. Zij is gedoopt op 24-11-1790 in Veghel. Theodora is overleden op 12-
06-1865 in Vorstenbosch, 74 jaar oud.  

 
In het andere deel komen in 1846 Adrianus van den Elzen en Johanna van der Burgt met 
dochtertje Johanna wonen. Zij vertrekken vóór 1855 naar Dinther. 
 

Adrianus Joannes van den Elzen, zoon van Johannes Cornelis van den Elzen en 
Anna Maria Henricus Kluijtmans. Hij is gedoopt op 01-05-1809 in Uden. Adrianus 
is overleden op 16-01-1868 in Dinther, 58 jaar oud. Adrianus trouwde, 31 jaar 
oud, op 16-05-1840 in Dinther met Johanna van der Burgt, 25 jaar oud. 
Johanna is geboren op 08-05-1815 in Dinther, dochter van Hendrikus Janse van 
der Burgt en Catharina Antonius van Haandel. Johanna is overleden op 17-12-
1860 in Dinther, 45 jaar oud.  

 
De nieuwe bewoners zijn de jonggehuwden Nicolaas Klink en Ardina Verhoeven. Nicolaas 
komt uit Boekel en Ardina komt van haar ouderlijk huis Heuvel 18. Ze krijgen hier drie 
kinderen en vertrekken in 1861 naar een nieuwe woning aan de Leeghandseweg A 
(verdwenen woonplek valkbij Leeghandseweg 10). 
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Nicolaas Klink is geboren op 29-04-1816 in Boekel, zoon van Joannes Nicolaas 
Janssen Klink en Allegonda Frederik van Dalen. Nicolaas is overleden op 20-05-
1889 in Nistelrode, 73 jaar oud. Nicolaas trouwde, 38 jaar oud, op 05-02-1855 in 
Nistelrode met Ardina Verhoeven, 34 jaar oud. Ardina is geboren op 24-05-1820 
in Vorstenbosch, dochter van Antonius Leonardus Verhoeven en Maria Cornelius 
Vermeulen. Ardina is overleden op 22-07-1883 in Nistelrode, 63 jaar oud.  

 
Nadat de vorige bewoners vertrokken zijn komen dochter Johanna van Hooft en haar 
man, de arbeider Gerardus van den Eijnden, vlak na hun huwelijk hier wonen. Zij komen 
in dit deel van het huis.  
Johanna van Hooft overlijdt in 1872 en de weduwnaar Gerardus van den Eijnden 
hertouwt met Maria Catharina Cissen. Zij wordt op 13-01-1873 in deze woning 
ingeschreven samen met haar twee kinderen uit twee eerdere huwelijken, Wilhelmina 
van den Broek en Geertruida van Os. 
Op 04-07-1887 zijn ze naar Uden uitgeschreven. 
 

Gerardus van den Eijnden is geboren op 04-10-1823 in Vorstenbosch, zoon van 
Theodorus (Doris) van den Eijnden en Helena Leonardus van Dijk. Gerardus is 
overleden op 17-05-1888 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. Gerardus:  
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 04-05-1861 in Nistelrode met Johanna van Hooft, 
42 jaar oud. Johanna is geboren op 24-09-1818 in Nistelrode, dochter van 
Gerardus van Hooft en Theodora Smits. Johanna is overleden op 26-10-1872 in 
Vorstenbosch, 54 jaar oud.  
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 11-01-1873 in Uden met Maria Catharina Cissen, 
47 jaar oud. Maria is geboren op 30-11-1825 in Someren, dochter van Johannes 
Wilhelmus Cissen en Joanna Maria Dekkers. Maria is weduwe van Peter van den 
Broek (1815-1861), met wie zij trouwde op 05-02-1856 in Uden. Maria is weduwe 
van Johannes van Oss (1817-1864), met wie zij trouwde op 02-08-1862 in Uden.  

 
In het andere deel woont nog steeds Theodora Smits met haar dochter Maria van Hooft. 
In 1863 bevalt Maria van een buitenechtelijke zoon Gerardus. Maria trouwt in 1864 met 
Johannes van der Burgt die de zoon als zijn kind erkend. 
Na het overlijden van schoonmoeder Theodora van Hooft-Smits in 1865 kopen Gerardus 
van den Eijnden en Johannes van der Burgt samen het tweedelige huis (E749) voor een 
bedrag van 450 gulden. 
Een jaar nadat Johannes van der Burgt overlijdt vertrekt de weduwe Maria van Hooft in 
1879 naar Leeghandseweg 10 (E9). Zij gaat hertrouwen met Martinus van den Oever. 
 

Johannes van der Burgt is geboren op 01-06-1832 in Boekel, zoon van Cornelis 
Jan Geerdts van der Burgt en Adriana van der Ven. Johannes is overleden op 21-
06-1878 in Vorstenbosch, 46 jaar oud. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-
1864 in Nistelrode met Maria van Hooft, 28 jaar oud. Maria is geboren op 20-01-
1836 in Nistelrode, dochter van Gerardus van Hooft en Theodora Smits. Maria is 
overleden op 02-03-1891 in Vorstenbosch, 55 jaar oud. Maria trouwde later op 
01-05-1879 in Nistelrode met Martinus van den Oever (1823-1899).  

 
Willem van Hooft heeft inmiddels in 1877 de woningen (E749) gekocht van zijn zwagers 
Gerardus van den Eijnden en Johannes van der Burgt (akte 103, regesten Dinther). 
 
Op 23-06-1878 worden vanuit Dinther hier voor circa een jaar Henricus Konings en 
Elisabeth Dortmans ingeschreven. Zij vertrekken naar de Akkerweg 3. 
 

Henricus Konings is geboren op 07-05-1841 in Dinther, zoon van Johannes 
Konings en Wilhelmina van der Wielen. Henricus is overleden op 24-04-1921 in 
Dinther, 79 jaar oud. Henricus trouwde, 37 jaar oud, op 01-06-1878 in Dinther 
met Elisabeth Dortmans, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-05-1850 in 
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Dinther, dochter van Hendrikus Dortmans en Elisabeth van den Elzen. Elisabeth is 
overleden op 19-02-1929 in Dinther, 78 jaar oud.  

 
Na hen komen vanuit Veghel hier Johannes Zomers en Elisabeth Vullings wonen. Zij 
blijven er van 26-04-1879 tot 27-06-1883 ingeschreven. Dan vertrekken ze naar de 
woning van zijn ouders op Kampweg 15. 
 

Johannes Zomers is geboren op 21-08-1845 in Vorstenbosch, zoon van 
Lambertus Zomers en Johanna Pepers. Johannes is overleden op 16-12-1893 in 
Vorstenbosch, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 17-05-1878 in 
Geffen met Elisabeth Vullings, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-11-1850 
in Geffen, dochter van Jan Vullings en Johanna Maria de Haas. Elisabeth is 
overleden op 21-05-1922 in Uden, 71 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 02-05-
1895 in Nistelrode met Hubertus Langenhuijzen (geb. 1854).  

 
In 1877 komen van Lendersgat A, Johannes Langenberg en Maria van Dijk naar deze 
plek. Op 22-08-1893 worden ze uitgeschreven naar Uden. 
 

Johannes van de Langenberg is geboren op 20-09-1835 in Dinther, zoon van 
Hendrikus Jacobus van den Langenberg en Gerardina Joannes van Aalst. Johannes 
is overleden op 09-03-1886 in Vorstenbosch, 50 jaar oud. Johannes trouwde, 28 
jaar oud, op 23-06-1864 in Nistelrode met Maria van Dijk, 26 jaar oud. Maria is 
geboren op 20-10-1837 in Nistelrode, dochter van Antonius Joannes van Dijk en 
Johanna Theodora van der Valk. Maria is overleden op 22-07-1915 in Veghel, 77 
jaar oud. Maria trouwde later op 09-09-1893 in Uden met Antonius van der 
Heijden (1842-1908).  

 
In het andere deel wonen sinds 30-10-1882 Antonius van de Burgt en Wilhelmina 
Verhagen. Zij zijn bij hun huwelijk hier ingetrokken. Na ruim tien jaar vertrekken zij op 
21-10-1893 naar Uden. 
 

Antonius van de Burgt is geboren op 22-12-1856 in Uden, zoon van Hendrikus 
van de Burgt en Theodora Maria Raaijmakers. Antonius is overleden op 04-12-
1921 in Uden, 64 jaar oud. Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1882 in Uden 
met Wilhelmina Verhagen, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 17-11-1853 
in Schijndel, dochter van Johannes Verhagen en Joanna Maria Smulders. 
Wilhelmina is overleden op 17-02-1922 in Uden, 68 jaar oud.  

 
Eind 1893 is deze tweedelige woning niet meer bewoond het  wordt afgebroken en tot 
weiland ingericht. 
 
In 1912 wordt op ongeveer deze plek een nieuwe woning gebouwd, Rietdijk 16. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 


