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Wanneer we het huis aan de Hintelstraat 17 van Henny van Asseldonk bekijken, verwachten we niet dat op 
deze plaats ‘De Hintelt’ al in 1702 een boerderij stond. Die boerderij was eigendom van Hendrick Peter 
Rutten die er ook met zijn gezin woonde. 
 

De naam ‘Hintelt’ (op verschillende manieren geschreven) komt al vanaf 1383 in documenten voor. Het 
gebied ‘De Hintelt’ was een strook heidegebied dat ten westen van de tegenwoordige Hintelstraat lag en was 
één van de laatst ontgonnen heidegebieden van de Lage Heide. Rond 1850 is dit gebied pas in cultuur 
gebracht. Een mogelijke reden dat de ontginning van dit gebied pas zo laat heeft plaatsgevonden is dat het 
een slecht begaanbaar en moerassig gebied is geweest en dus een slecht verbindingsgebied tussen ‘De 
Heide’ en ‘Het Ven’. Mogelijk dat de naam Hintelt een afgeleide is van ‘slecht/hinderlijk’. 
Dat dit gebied nat en moerassig was, werd nog eens bevestigd in 1944 toen er tijdelijk veldhospitaal werd 
opgericht in ’a muddy field’, zoals de geallieerden het noemden. 
 

Vanaf 1722 wisselt de boerderij meerdere keren van eigenaar en bewoners. 
Eigenaars na Hendrick Peter Rutten: 
1722 Hendrick Peter Jansen van den Elsen. 
1736 Jan Huijbers, getrouwd met Agnees van den Elsen. 
1785 Zoon Gerardus Jan Huijberts. 
???? Johannes Hendricus van Rijbroek. 
1832 Johannes van de Krommert (Crommert), getrouwd met Mechelina van Rijbroek. 
1872 Gijbertus van der Linden, getrouwd met Elisabeth v.d. Tillart. 
 

In 1875 koopt Arnoldus van Asseldonk (1837-1902), getrouwd met Elisabeth van der Steen (1839-1894), de 
boerderij. Arnoldus en Elisabeth waren reeds eigenaar en bewoners van de naastgelegen boerderij, nu 
Hintelstraat 18. De aangekochte boerderij wordt na aankoop, tot 1911 verhuurd. 
 

Arnoldus en Elisabeth van Asseldonk krijgen elf 
kinderen, acht jongens en drie meisjes. 
Van deze elf kinderen blijven er negen ongehuwd 
of overlijden op jonge leeftijd.  
 
- Zoon Johannes (Hannes) is ongehuwd gebleven 
  en blijft op de ouderlijke boerderij wonen. Hij  
  was vanaf 1907 een van de eerste kerkmeesters  
  van Mariaheide. 
 
- Zoon Hendrikus trouwt in 1933, op 48-jarige 
  leeftijd, met Maria Hurx en bouwt een huis op   
  het  huidige adres Pastoor van Haarenstraat 22. 
 
- Zoon Lambertus trouwt in 1911 met Hendrika 
  Schepens en gaat op de verhuurde boerderij 
  wonen. (Hintelstraat 17)  
                
  
Hiernaast de buurvrouwen Drieka van Asseldonk-
Schepens en Ardina van der Steen-Ketelaars.
  
 



 

 

Ondanks dat de boerderij verhuurd is, wordt deze in 
1901 geheel verbouwd en aangepast. Naar 
aanleiding van deze aanpassing wordt door de 
kinderen van Arnoldus de hiernaast afgebeelde 
gevelsteen met de datum 23-05-1901 ingemetseld.  
 
Een jaar later overlijdt Arnoldus op 64-jarige leeftijd. 
 
Lambertus en Hendrika krijgen één zoon, Arnoldus 
(Aart). Aart trouwt in 1944 met Catharina (Cato) van 
den Elsen en gaat op de boerderij wonen, waarvan 
hij later ook eigenaar wordt. Ook Aart is vele jaren 
kerkmeester geweest. 
 
 

In september 1944 woedt in de omgeving van Eerde een zware strijd tussen de Duitsers en de geallieerden. 
De bevolking van Eerde zoekt elders onderdak en zo komt de Joodse Hanneke Lankhout met haar 
onderduikmoeder Joske Jansen en de baby Regientje terecht bij Aart en Cato van Asseldonk. De evacués 
blijven enige tijd op de boerderij aan de Hintel totdat Hanneke door haar moeder wordt teruggevonden. 
Moeder is een groot aantal dorpen in Brabant langsgefietst en vraagt daar of iemand een ‘Hanneke’ kent.  
Uiteindelijk antwoordt pastoor Sanders in Mariaheide bevestigend en worden moeder en dochter herenigd 
op het erf van Aart en Cato van Asseldonk. De reden waarom de moeder van Hanneke in Brabant naar haar 
dochter zoekt, is dat Hanneke haar laatste brief ondertekent met ‘Houdoe’. De belevenissen van Hanneke 
Lankhout tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door André van der Linden verwerkt in het boek ‘Hannekelief!’ 
(www.hannekelief.nl). Ook Wim Daniëls wijdt een hoofdstuk in zijn boek ‘Houdoe!’ aan het verhaal van 
Hanneke.  
 
Hiernaast: een fragment van de oude boerderij in de 
winter 1946-1947. Het kind is de oudste zoon 
Lambèr. 
 
In 1960 brandt de boerderij af. Omdat de brandweer 
het bluswater van de brandput bij de kerk moest 
halen en zij onvoldoende slangen hadden, is de 
schade aanzienlijk geworden.  
Achteraf bleek vlakbij de boerderij ook een waterput 
te zijn, maar deze was toen onvindbaar. 
 
Het restant van de boerderij wordt tot schuur 
verbouwd. Dit gebeurde in korte tijd met hulp van 
vele buurtgenoten, omdat het vee voor de winter 
weer op stal moest staan. 
 

 
Zo snel mogelijk wordt daarna ook een nieuwe 
woning vóór de afgebrande boerderij gebouwd. De 
oude ingemetselde gevelsteen werd daarna 
aangepast in 23-05-1961. (zie gevelsteen hierboven) 
  
Hiernaast de situatie na 1961: links het nieuwe 
woonhuis en rechts de afgebrande boerderij die tot 
schuur is verbouwd. 
 
Aart en Cato krijgen vier kinderen, Lambèr, Marja, 
Arie en Hetty. Daarnaast zijn twee kinderen dood 
geboren.  
In 1965 overlijdt  Aart van Asseldonk op 52-jarige 
leeftijd door een ongelukkige val. 

http://www.hannekelief.nl/


 

 

Hiernaast het gezin van 
Aart en Cato. 
De kinderen vlnr: Marja, 
Arie, Hetty en Lambèr. 
 
In 1975 trouwt zoon Arie 
met Henny Schepens. Zij 
gaan in het ouderlijk huis 
aan de Hintel wonen.  
 
Arie specialiseert zich als 
zelfstandig aannemer 
vooral in het verbouwen 
en aanpassen van 
woningen.  
De aan het huis 
grenzende schuur wordt 
als opslag en werkplaats 
gebruikt.  
 
 

 

Ook Arie en Henny 
krijgen in 1979 te 
maken in 1979 met een 
grote brand in hun 
woning, maar dan 
wordt de dichtst-
bijzijnde waterput wel 
gevonden door de 
brandweer en blijft de 
schade beperkt. 
Arie en Henny krijgen 
drie kinderen, Anne, 
Aart en Els. 
 
Hiernaast: Henny en 
Arie van Asseldonk in 
2016. 
 
Arie van Asseldonk 
overlijdt op 31 juli 2017 
op 65-jarige leeftijd. 
 
 

 

Zoon Aart, woonachtig in Eindhoven, is werkzaam als design 
product ontwerper en heeft zijn atelier in de schuur van zijn 
ouders. Zijn ontwerpen zijn inmiddels zowel in Nederland als in 
het buitenland bekend en bewonderd.  

Hiernaast rechts: 
Aart van Asseldonk 
in zijn atelier aan de 
Hintelstraat . 
 
 
Hiernaast links: een 
door Aart ontworpen 
hanglamp. 



 

 

 
 
     Het huis aan de Hintelstraat 17 in 2016. 
 


