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We hebben verschillende oude boerderijen beschreven van rond 1700, maar we hebben nog oudere 
bebouwing gehad op de Heide, zoals Maria-Heide voor 1906 genoemd werd. Bijvoorbeeld de Weijhoeve, 
waarvan de oude gebinten, in 2013, nog beperkt overeind staan.  
In oude documenten wordt “Weyhoeve” geschreven. 
We hebben het natuurlijk over de vervallen boerderij aan de Wethouder Donkersweg 3, voorheen D92. 
 
Maar als we de berichtgeving volgen, zou deze boerderij, waar de familie de Koning-Vissers als laatste 
gewoond heeft, wel eens snel echt ‘geschiedenis’ kunnen zijn. De gemeente heeft de monumentenstatus 
ontnomen, wat de eigenaar de vrijheid geeft de restanten te slopen. 

  De oude zij- en voorgevel van de onbewoonde boerderij in de jaren zeventig. 
 
De geschiedenis begint in de 13e eeuw als de hertog van Brabant 40 bunder (volgens het oude 
maatstelsel, nu 58 HA.) grond in leen uitgeeft aan een persoon van buiten Veghel, die daar de 
Poederveldse Hoeve sticht. Die betaalt daar jaarlijks een balkcijns voor aan de gemeente en haar 
inwoners. Een klein deel van de grond werd ontgonnen, de rest bleef nog eeuwenlang heide. 
 
Tussen 1300 en 1400 komen we in de leenboeken van de hertog ondermeer  de namen van de volgende 
leenmannen op deze hoeve tegen: Johannes, zoon van Rover van Hesewyc, Rover van den Laer, Jan en 
Giselbrecht van den Laer en Jan Rovers van Tuyffes.  
 
In 1402 verkoopt Jan Rovers 1/3 deel van het goed, dus het leenrecht, aan Dirc de Writter van Vechel (Dit 
was deel A, waarop later hoeve Bouwlust, Voorhei 10, gebouwd wordt.) Dit deel blijft ‘leenroerig’ aan 
Poederveld.  
Een van de percelen, achteraan gelegen op deel A, heette het Poijervelt, een stuk hei met daarin een ven 
en wat bos. Dit verklaart de latere naam Poederveld. Het hier bedoelde ven werd in de volksmond het 
“poelieveldje” genoemd. 
 
Wat later, in 1440 wordt het resterende deel verder opgesplitst in B en C en stond op elk deel een huis. 
Gherit Jans Rovers sone geheiten de Vriese krijgt deel B. Hij wordt in eerste instantie zelfstandig 
‘leenroerig’ aan de Hertog. 
Wij richten ons nu op deel B. Dit wordt in 1473 omschreven als: “Eenen camp houdende XVII buenderen 
heyden ende groesen oft daer omtrent gheleghen inder prochien van Vechel ter stede gheyten de 
Weyhoeve aen tghemeyn broeck aldair”  
En hier komen we dus voor het eerst de naam Weyhoeve tegen. 



 

 

 
Toelichting op de situatietekening hiernaast. 
De tekening is gebaseerd op de 
kadasterkaart van 1832. Ter verduidelijking 
zijn de huidige straatnamen, de oude 
spoorweg en de ontsluitingsweg 
aangebracht.  
Het dik omlijnde vlak is de oorspronkelijke 
Poederveldse Hoeve, de boerderij is 
gebouwd op C2, op de tekening. (nu  
Wethouder Donkersweg 2) 
Splitsingen: 
In 1402 wordt deel A afgesplitst. 
In 1440 wordt deel C van deel B afgesplitst. 
In 1768 wordt C gesplitst in C1 en C2. 
C1 is de huidige boerderij Voorhei 2. 
 

Wie in de loop der eeuwen eigenaar waren van het leengoed is deels te achterhalen, maar er zijn ook hele 
periodes onduidelijk. Zo is de hoeve lange tijd eigendom van nazaten van de eerder genoemde Gherit 
Rovers de Vriese en de aangetrouwde Jan Suermont.  
In 1491 wordt het leenrecht verkocht aan Walraven van Erpe. Zeker een eeuw lang blijft de naam van 
Erp(e) verbonden aan het leengoed. Een van de pachters in de 16e eeuw droeg de naam Jan Diricx in de 
Weyhoeff. In die tijd vond men de maten van de percelen terug in de zogenaamde verpondingboeken, 
maar vaak klopten die niet. Waarschijnlijk gaf de pachtboer kleinere maten op om lager aangeslagen te 
worden voor de verponding (grondbelasting).  
 
Tussen 1702 en 1780 komen we enkele generaties met de naam Leijten tegen. Rond de eeuwwisseling 
van 1800 ging het landgoed via een testament naar Johanna van Deursen uit Maren. 
De vermelding in het eerste kadaster van 1832 is die van eigenaar Jacobus van Orthen uit Maren. Vanaf 
1808 kunnen we vrij zuiver een compleet beeld vormen wat er als volgt uitziet: 
Rond 1868 verkoop aan ‘heel- en vroedmeester’(arts) Philippus Baetings te Veghel. In 1893 verkoop aan 
Hubert Maussen, koopman te Veghel. Deze Hubert en zijn afstammelingen, een rijke familie, bleven tot 
1960 eigenaar. Hubert Maussen had veel landerijen in bezit en bouwde bijvoorbeeld ook de grote villa 
Molenhof in Veghel. De familie Maussen kwam op zondagen te voet of met het rijtuig naar hun theehuisje 
op het landgoed. Onder het theehuisje was trouwens ook een wijnkelder aangebracht.  
De wijnkelder was vooral in trek bij de jagers die na hun jacht hier hun buit bespraken en beklonken.  
Vanaf 1960 wordt Johan de Koning, getrouwd met Jaan Vissers, de eigenaar van de Weijhoeve. 
 
Tot nu toe hebben we alleen maar geschreven over de eigenaren van de Poederveldsehoeve. 
Wanneer we naar de bewoners kijken van de Weijhoeve komen we geheel andere namen tegen en blijkt 
de boerderij veel verschillende bewoners gehad te hebben. 
De bewoners zijn voornamelijk met behulp van de 10-jarige volkstellingen te achterhalen. 
Telling 1839:  Sijmen van Dooren. 
Telling 1849:  Johannes van Moorsel 
Telling 1859:  Wilhelmus v Eert, daarna Gijsbertus Steenbakkers, gehuwd met Catharina van Eert. 
Telling 1869:  Johannes van Eijnhoven. 
Telling 1879:  Hendrikus van der Wijst, daarna Christianus van Helvoort en vervolgensTheodorus Pennings 
 
1930-1948: Antonius (Tonnie) Vissers, getrouwd  
                   met Johanna (Hanne) Willems. 
1948-1970: Johan de Koning, getrouwd  
                   met Johanna (Jaan) Vissers 
 
 
 Hiernaast: familie Vissers met rechts  
 mevrouw Maussen die regelmatig op  
 bezoek kwam. 



 

 

In 1935 waren Tonnie 
en Johanna (Hanne) 25 
jaar getrouwd  
Bij deze gelegenheid is 
de foto hiernaast 
gemaakt.  
 
Vlnr staande: Jans, 
Lien, Willem, Jaan en 
Marie. 
Zittend: Has, vader 
Tonnie, Grarda, 
moeder Hanne en 
Lena.  
 
 
 
 
 

 
In de nacht van 20 op 21 juli 1944 rond 
01.30 uur stortte aan de huidige 
Wethouder Donkersweg een 
bommenwerper neer. De cockpit kwam 
op de boerderij van Tonnie Vissers 
terecht. Niemand van de bewoners 
raakte gewond. De bommenwerper 
was een viermotorige Lancaster van de 
RAF met acht bemanningsleden aan 
boord. Twee bemanningsleden 
overleefden de aanval. De andere zes 
zijn later begraven op het 
oorlogskerkhof in Uden.  
Het toestel was één van de 147 
vliegtuigen die op weg waren naar 
Duitsland om daar te bombarderen. 
Twintig van deze Lancasters zijn die 
nacht door Duitse nachtjagers 
neergehaald.         

  Hierboven de zwaargehavende boerderij van Tonnie Vissers in 1944. 
 
In 1948 heeft schoonzoon Johan de Koning, getrouwd met Jaan 
Vissers, de boerderij van zijn schoonvader overgenomen en deze in 
1960 van de familie Maussen gekocht. Hanne Vissers was reeds in 
1954 overleden, maar Tonnie Vissers is tot zijn dood in 1971 bij hen in 
huis gebleven. Tonnie is 95 jaar oud geworden. 
 
Johan bouwde in 1970 een nieuw woonhuis naast de boerderij. 
Volgens het kadaster kwam de bestemming ‘sloop’ op de 
eeuwenoude boerderij. Hoe oud, dat weten we eigenlijk niet want het 
is natuurlijk denkbaar dat in de loop der eeuwen op deze plek 
meerdere boerderijen stonden. Maar dat de oude gebinten het 
verdienen om bewaard te blijven is zeker. Onderstaande foto uit 2011. 
 
 
Hiernaast: opa Tonnie en 
kleinzoon Tonnie, zoon van 
Has Vissers. 



 

 

 
Hiernaast: familie de Koning  
Vlnr: Maria, vader Johan, Tonny, 
de jongste zoon Harrie, Piet, 
moeder Jaan, Marie (Mais) en 
Annie. 
 
 
 
 
 
Hieronder: 
Met een blik op het ‘huiske’, zoals 
vroeger de WC genoemd werd, 
sluiten we onze beschrijving van 
de Weijhoeve af. 

 

Johan de Koning met op de achtergrond het nieuwe  
woonhuis met daarnaast de leegstaande boerderij. 
 
Tot slot nog enkele detailfoto’s van de toen onbewoonde oude Weijhoeve. 
 
       
    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

Dakconstructie nok.              Bintverbinding         Deurtje varkenshok 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 

      Dakconstructie     Ankerverbinding    Schuurdeur met luik 


