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Waar nu een nieuwe villa staat op het adres Driehuizen 5, bewoond door de familie van Berlo, stond tot een 
paar jaar geleden een oude boerderij. Laatste eigenaar en bewoner daarvan was de veehandelaar Jan van 
den Broek. Hij woonde er van 1964 tot 2009.  

 
Eigenaren en bewoners van de boerderij: 
 
Eigenaren: 
1657: Lambert Sijmons 
1702: Evert Frederick Evers  
1722: Jan van Hout, zoon van Evert Frederick 
          Evers 
1766: Peter Jan Evers van Hout 
1790: Josiena Janse van Hout, weduwe van 
          Arnoldus van der Velde 
1810: Martinus van der Velden 
1832: Arnoldus van der Velden 
1869: Antonius van der Velden 
1874: Leonardus Heerkens 
1915: Martinus Heerkens 
1938: Gerardus (Grard)  Heerkens 
1964: Johannes (Jan) van den Broek 
2009: Familie van Berlo 

Bewoners: 
 
1736: Jan Evers van Hout 
1766: Peter van Hout 
1791: Josiena van Hout, weduwe van Arnoldus 
           van der Velden 
1839: Arnoldus van der Velden-vd Heijden 
1849: Maria van der Heijden, weduwe van 
          Arnoldus van der Velden 
1862: Antonius van der Velden- vd Donk 
1870: Peter Zomers 
1892: Antonius van Hees 
1910: Martinus Heerkens 
1938: Grard Heerkens 
1964: Jan van den Broek 
2009: Familie van Berlo 

 
Zo zien we dus dat vrijwel vanaf het begin het bezit in dezelfde familie bleef, de voorouders van de familie 
van der Velden. De laatste hiervan was Antonius van der Velden.  
In 1874 verkocht Antonius van der Velden de boerderij aan Leonardus Heerkens, die in 1849  uit Woensel 
was gekomen en al op een nabijgelegen boerderij 
woonde. Van der Velden ging een nieuw huis 
bouwen in Het Wuiten. Bijna honderd jaar bleef  de 
boerderij vervolgens  in bezit van de familie 
Heerkens.  
 
Grard Heerkens, getrouwd met Martina (Mart) van 
Heeswijk, kocht de boerderij in 1938 van zijn oom 
Ties (Martinus) Heerkens. Ties (1890) was getrouwd 
met Johanna Dortmans. Hun huwelijk bleef 
kinderloos. Zij  bouwden een nieuwe burgerwoning 
op Driehuizen.  
 
Rechts: trouwfoto van Grard en Mart Heerkens-van 
Heeswijk. 
 
Grard en Mart Heerkens kregen acht kinderen. Grard 
verdiende de kost onder meer met aardbeienteelt en 
de ‘rômkaar’ rijden.  
Bij de meeste ouderen onder ons is Grard Heerkens 
vooral bekend om zijn activiteiten bij de 
Ondergrondse tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 



 

 

Hij gaf onderdak aan vele onderduikers, veelal uit de Zaanstreek. In 
het in 2014 verschenen boek Klein in een Wereldoorlog wordt 
uitgebreid verteld over de oorlogservaringen van de familie Heerkens. 
Grard was niet bang, maar zijn vrouw Mart was evenmin bang 
uitgevallen.  
Toen er in de oorlog bij Mart een varken geslacht moest worden, 
kwamen de verzetsmensen met het geweer om het varken om te 
leggen. Vervolgens werd het varken geslacht en door Mart naar 
Rotterdam gesmokkeld, waar hongersnood heerste en het goed geld 
opbracht. Ze had de stukken vlees onder haar kleren verstopt, ze 
leek twee keer zo dik als normaal. Maar ze kwam altijd heelhuids 
terug. Met geld en nieuwe kleren. 
 
Links: Grad Heerkens op latere leeftijd. 
 
Het zal zich afgespeeld hebben ergens rond de jaren vijftig. In de 
buurt van Boekel woonde een mannetje dat een winkeltje had in 
koffiebonen. Misschien verkocht hij nog wel andere producten, maar 
in ieder geval ging hij met zijn koffiebonen de boer op. Hij verkocht 
dan bussen van 5 kilo. Zo ook kwam hij bij Mart Heerkens en 
verkocht er een pot bonen. Blijkbaar werd het ‘op de lat geschreven’. 
Zo’n zes weken later kwam het ‘koffiemenneke’ weer langs om bonen 
te verkopen. Mart liet hem binnen en wilde wel weer een pot kopen. 

Toen echter de man zei dat hij de centen van de vorige verkoop nog moest beuren, joeg ze hem buiten. “Ga 
de centen maar bij m’n schoonvader halen.” Toen hij even later terug kwam om verhaal (en zijn geld) te 
halen, lagen de koffiebonen door de herd gesmeten. Hij dook op de grond en onder het kabinet om ze bij 
elkaar te vegen, maar Mart trok hem bij zijn benen onder de kast uit en joeg hem haar huis uit. 
In 1964 ging Grard Heerkens met zijn gezin naar Nistelrode. Daar werd hij kastelein en zijn zoons  begonnen 
later een groentezaak en een kapperszaak.  
Grard stierf in 1983, zijn vrouw Mart was al in 
1972 overleden. 
 
Hiernaast: de drie zonen van Grard en Mart 
Heerkens. Vlnr: Jan, Harrie en Martien. 
 
Rechtsonder: de dochters Mieke en Will. 
 
Jammer genoeg is er geen foto van alle 
kinderen beschikbaar. 
 

 
 

Hierboven: de boerderij in de jaren ’60. 
 
 
 



 

 

Nadat Grard Heerkens in 1964 
met zijn gezin naar Nistelrode is 
verhuisd, nemen Jan van den 
Broek en zijn vrouw Willy Vissers 
de boerderij over. Naast het 
boerenbedrijf handelt Jan in vee. 
Jan en Willy krijgen drie 
kinderen: Jacqueline, John en 
Marc.  
 
In 2009 zijn Jan en zijn vrouw 
Willy naar Veghel verhuisd. 
Willy is in 2012 overleden. 
 
Hiernaast: De familie van Jan 
van den Broek. 
Vlnr: Vader Jan, Jacqueline, 
John, Marc en moeder Willy. 
 

 
Hiernaast: de boerderij in 2003. 
 
 
 
In 2009 worden Marcel van Berlo en zijn 
vrouw  Margy de nieuwe eigenaren van de 
boerderij. De boerderij wordt geheel 
gesloopt en vervangen door een grote 
villa.  De familie van Berlo is eigenaar van 
het bedrijf “Van Berlo Bedrijfsvloeren”. 
Het gezin heeft drie kinderen: Kessy, Kay 
en Glenn. 
 
 
 
Hieronder: de villa van de familie van Berlo 
in 2014. 
 
 
 


