
 

 

 

D44, Pater Visserslaan 11 
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In 1890 wordt de boerderij met het huisnummer D44 en tegenwoordig Pater Visserslaan 11 herbouwd. 
Dat betekent het einde voor een oude boerderij die al in 1709 wordt vernoemd in de akten. De eigenaar en 
bewoner van deze oude boerderij was Jan Leunissen. De boerderij stond iets verder terug dan de huidige 
boerderij en was een kwartslag gedraaid. Er zijn geen foto’s beschikbaar van de oude boerderij. Ter 
oriëntatie onderstaande situatietekening uit 1832.  
 
Na Jan Leunissen werd de boerderij in 1761 overgenomen door zijn zoon Hendrik Jan Leunissen.  
Hierna is de boerderij door vererving eigendom geworden van Jan Willem Peters en Jan van Lankvelt. Zij 
zijn slechts enkele jaren eigenaar geweest. De bewoners waren in deze periode achtereenvolgens Lambert 
Ottens, Johannus van der Steen en Dirk Versteede. Op 30 april 1804 wordt de boerderij gekocht door 
Arnoldus Vissers. Of hij er ook gewoond heeft, is niet bekend. De volgende eigenaar en bewoner is 
Wilhelmus Raijmakers, gehuwd met Allegonda van Nuenen.  
Allegonda overlijdt in 1847 en Wilhelmus trouwt een jaar later met Wouterina van Ravenstein. 

 

De oude boerderij D44 aan de Pater Visserslaan 
11 
 
Wanneer in 1856 Wilhelmus overlijdt, trouwt 
Wouterina met Johannes van Boxtel. In 1888 
verkopen de erfgenamen van Wilhelmus 
Raijmakers de boerderij aan Matheus Rath uit 
Veghel. Niet alleen de boerderij maar ook veel 
omliggende gronden worden door Matheus Rath 
gekocht. De oude boerderij wordt door hem in 1890 
afgebroken en op een naast gelegen perceel 
herbouwd, waarbij de nieuwe boerderij dus een 
kwartslag gedraaid is ten opzichte van de oude 
boerderij. De boerderij blijft daarna eigendom van 
de familie Rath tot 1941. De nieuwe boerderij wordt 
gehuurd door Franciscus van Deursen. 

 
Op 6 februari 1893 trouwt Hendricus van der Heijden met Wilhelmina van Deursen, dochter van Franciscus 
van Deursen, zij gaan op deze boerderij wonen. Vader Franciscus van Deursen blijft tot zijn overlijden in 
1910 bij hen inwonen. Zijn vrouw, Adriana 
Smits, was al in 1892 overleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: Hendricus van der Heijden en 
Wilhelmina van Deursen 
 



 

 

Gezinsfoto van de 
familie van 
Hendricus van 
der Heijden en 
Wilhelmina van 
Deursen gemaakt 
rond 1921. 
 
In 1941 wordt de 
boerderij op een 
veiling verkocht 
aan Gerardus 
Hendrikus Braks 
 
 
 
Vlnr: Jaont 
(Adriana), Miena, 
Graard, vader 
Driek (Hendricus), 
Jaan, Frans, 
moeder 
Wilhelmina, Bert 
Jans en Bertha. 
 

 
Na het overlijden van Hendricus in 1929 en Wilhelmina in 1930 en ook nadat zijn broers en zussen uit het 
ouderlijk huis waren vertrokken, bleef Frans nog vele jaren op de boerderij wonen.  
Frans is altijd een markant persoon geweest in Maria-Heide. Hij was een trouwe bedevaartganger naar 
Hakendover. 
 
Op de foto 
hiernaast is Frans 
met andere 
personen uit Maria-
Heide op weg met 
de bus naar 
Hakendover. 
(Frans is de vijfde 
van rechts met kuif 
en sigaret.) 
Daarnaast was hij 
een 
paardenliefhebber.  
Hij had een erkend 
dekhengstenbedrijf.  
Samen met 
buurman Marinus 
Hoefs was hij 
wekelijks, op zijn 
klompen, op de 
Bossche 
paardenmarkt te 
vinden. 
 
Zowel een dochter als een zoon van zijn broer Bert, Anna en Harrie van der Heijden zijn jarenlang 
respectievelijk huishoudster en knecht bij hem geweest.  



 

 

Ties Kanters woonde na zijn huwelijk met Theodora 
Vermeulen in 1945 acht jaar bij Frans van der Heijden in. 
Begin 1952 verhuist Ties naar Duifhuis naar een bestaande 
boerderij. Als hij later een nieuw huis bouwt, wordt Frans 
van der Heijden de nieuwe bewoner van zijn oude boerderij 
op Duifhuis. In 1973 overlijdt Frans van der Heijden bij een 
tragisch verkeersongeval.  
 
Hiernaast: Frans van der Heijden op latere leeftijd. 
 
Nadat Frans van der Heijden de boerderij aan de Pater 
Visserslaan 11 had verlaten om op Duifhuis te gaan 
wonen, hebben Jan en Greet van den Heuvel en Jan en 
Tina Hurkens er nog gewoond. 
 
Ten slotte hebben de huidige bewoners Bert en Thea van 
de Ven in 1983 de boerderij gekocht. 
 
 

 
 
Hiernaast: De boerderij in de jaren tachtig. 
 
 
Hieronder: 
De familie van Bert van de Ven. 
Vlnr: Jos, Marieke, Bert, Thea, Martine en 
Julien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
De boerderij aan de Pater Visserslaan 11 in 2012. 
 
 


