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De muurankers in de 
voorgevel van de boerderij 
van Jan van Doorn, ‘D’n 
Fransen boer’ verraden het 
bouwjaar 1732.  
 
In eerste instantie wilde Jan 
van Doorn in 1966 het hele 
huis slopen, maar een 
restauratie-deskundige kon 
hem overhalen de oude 
elementen zoveel mogelijk 
te bewaren. Het pand valt 

echter niet onder Monumentenzorg. Het toekennen van de officiële monumentenstatus zou een jarenlange 
kwestie worden. Daar wilde het echtpaar Van Doorn niet op wachten. Na de gehele restauratie, waarbij de 
gebinten en delen van gevels behouden zijn gebleven, zijn ook de muurankers in de nieuwe voorgevel 
terug gezet. In sommige muren vond men leem, vermengd met stro en takken.  
 
Jan van Doorn en Leentje Vissers zijn na hun huwelijk in 1955 naar Frankrijk geëmigreerd. Ze woonden in 
het zuidwesten in Champagne-Mouton, in het departement Charente en hadden daar een gemengd bedrijf. 
Toen hun dochter door een heupafwijking specialistische hulp nodig had, kon dat alleen in Bordeaux 
gebeuren, zo’n 300 kilometer verderop. Leentje reisde vervolgens met het kind naar Nederland om in 
Eindhoven een specialist te bezoeken. Het meisje moest in Nederland blijven voor goede medische zorg. 
Het echtpaar besloot in 1960 terug naar Nederland te gaan. De eerste zes jaar na de terugkeer, boerde 
Jan op het Beukelaar in Veghel. Het ene na het andere probleem diende zich aan in de veesector: mond- 
en klauwzeer en spontane abortus bij de koeien. Jan kreeg het advies om zich op de tuinbouw te richten. 
Hij kocht in 1966 de boerderij van Has van Veghel aan de Pater Visserslaan 2, voorheen D47, waar hij 
onder meer prei en aardbeien teelde. 
                                                                                                             
Terug naar het begin. Als eerste eigenaar en bewoner van de eeuwenoude boerderij wordt genoemd 
Adriaan Jacobszoon van de Laarschot in 1736. Ruim twee eeuwen lang blijft de boerderij dan door 
vererving in de familie Van de Laarschot. Stamboomonderzoek wijst de volgende lijn aan: Adriaan Jacobsz. 

van de Laarschot, gevolgd door 
zoon Jacob van de Laarschot, 
gevolgd door dochter Elisabeth, 
gehuwd met Hendrik Antonie van 
Hoof, gevolgd door zoon 
Lambertus van Hoof, gevolgd door 
dochter Elisabeth, gehuwd met Jan 
Scheij, gevolgd door dochter Maria 
Elisabeth gehuwd met Christianus 
Hermans, gevolgd door dochter   
Henrica gehuwd met Petrus 
Bogaers. 
 
 
 
 
De boerderij met sneeuw bedekt 
op 25 december 2010 



 

 

Dan zijn we aangekomen in 1955, als Has van Veghel de boerderij koopt. Hij woonde er al met zijn ouders 
Willem van Veghel en Petronella van Zutphen. Want al bleef de boerderij al die tijd in eigendom van één en 
dezelfde familie, de nazaten van Adriaan Jacobszoon van de Laarschot, vanaf 1798 tot 1955 werd deze 
verhuurd aan derden. De eerste huurder was Tonnie Tijse van de Ven, vervolgens Laurentius van den 
Tillaart, daarna Franciscus van de Ven en weer daarna Albertus Schepers. Begin 1900 waren Willem van 
Veghel en daarna zijn zoon Has van Veghel tenslotte de laatste huurders, totdat Has in 1955 eigenaar 
werd.  
 

Has van Veghel 
trouwde op 41-jarige 
leeftijd met Marie van 
Vugt. Ze kregen drie 
kinderen.  
Ook Jacobus (Kobus) 
en Margaretha (Goke), 
vrijgezelle broer en zus, 
bleven op de boerderij 
wonen en werken.  
 
 
 
 
 
De familie van Has van 
Veghel, vlnr: Nelly 
(Zusje), Has, Wim, Bert 
en Marie. 
 
 

 
 Goke van Veghel, zij overleed in 1996 op 94 jarige leeftijd 
 
Vooral Marie van Vugt had hart voor het boerenbedrijf, een 
gemengd bedrijf. Ze was vooral verknocht aan de kippen. 
Toen Has dan ook het bedrijf verkocht in 1966 aan Jan 
van Doorn en verderop in de Pater Visserslaan een 
burgerhuis bouwde, was zij degene die het boerenleven 
het meeste miste.   

 
 

 

 
Landbouwmachines uit het tijdperk van vóór de tractor 
 
 
 



 

 

De familie van Jan van Doorn, eind 
jaren zestig, voor de nog niet 
gerestaureerde boerderij. Vlnr: Jan 
sr, Erik, Dorethé, Marie-Jose, 
Leentje, Jan jr. en Bart 
 
 

Bij de restauratie van de boerderij 
werd de rieten kap vervangen 

 
 
 
Als opvolger van Jan van 
Doorn kocht zoon Jan jr. in 
1989 het huis van zijn ouders 
en woont met zijn gezin in 
het voorhuis.  
Zijn broer Erik teelt nog 
bloemen op de bijbehorende 
grond.  
 
 
 
 
De familie. van Jan van 
Doorn jr.:  
Vlnr: Jan, Lisa. Giel, Gretta, 
Emma (vooraan) en Juultje. 
 
 
 
 

 
In het gedeelte  van het pand 
waar vroeger Goke en Kobus van 
Veghel woonden, woont nu 
alleen Leentje. Jan sr. is enkele 
jaren geleden overleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leentje en Jan van Doorn-
Vissers 



 

 

      
Vanuit de woonkamer heeft ze een prachtig uitzicht op het oprijlaantje met drie rijen oude bomen, waar 
vroeger een karrespoor en een voetpad doorheen liepen 
 

    
  De boerderij aan de Achterhei 2 in 2012  


