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Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk en de Bolstweg lopen, zien 
we een grote vlakte zonder enige bebouwing. In 1832 werd dat gebied met ‘Hooger Duinen’ aangeduid. De 
vlakte was in die tijd een groot heidegebied met hier en daar wat bebossing. De gemeente was eigenaar 
van deze woeste maar mooie heidegronden. Geleidelijk aan werden wat percelen gekocht van de 
gemeente en vervolgens ontgonnen. Zo ook door Willem Johannes van Rijbroek.  
In 1866 koopt deze Willem van Rijbroek een perceel grond op Hooger Duinen van de gemeente en bouwt 
er vrij snel daarna een boerderij. Dit was de eerste bebouwing op Hooger Duinen. De plaats van deze 
boerderij is het huidige adres Goordonksedijk 9 waar tegenwoordig Henk van Boxtel met zijn gezin woont.  

 
Detail tekening van de kadasterkaart van  
1832. Bij de letter A is ongeveer de latere  
boerderij gebouwd op Goordonksedijk 9. 
De huidige straatnamen zijn ter oriëntatie 
toegevoegd. 
 

Of Willem van Rijbroek er zelf ook gewoond 
heeft is niet te achterhalen. Bij de volkstelling 
van 1869 blijkt namelijk dat er Matheus 
Opsteen woont. Deze Matheus Opsteen was 
gehuwd met Johanna van de Berselaar. De 
eerste jaren huurt Matheus Opsteen de 
boerderij om deze tenslotte in 1877 te kopen. 
Hun leven gaat niet over rozen Zij krijgen 12 
kinderen waarvan er zes op jonge leeftijd 
overlijden. Ook de andere kinderen zijn niet 
oud geworden behalve hun zoon Franciscus 

die 82 jaar is geworden.  
 
Na het overlijden van de ouders worden de drie 
overgebleven kinderen eigenaar van de boerderij. 
In 1901 koopt Franciscus Opsteen de boerderij. Deze 
Franciscus is de enige zoon die in deze familie voor 
nageslacht met de naam Opsteen zorgt. Franciscus, ook wel 
Francis genaamd, is in 1883 getrouwd met Johanna School. 
Zij krijgen zes kinderen. Echter moeder Johanna sterft vijf 
dagen na de geboorte van hun jongste kind. Twee jaar later 
trouwt Franciscus opnieuw met Anna Maria van Stiphout. Zij 
krijgen geen kinderen. In 1925 bouwt Franciscus een nieuw 
huis naast de boerderij met het huidige adres 
Goordonksedijk 11. Hij gaat hier ook met zijn gezin wonen. 
Drie van de zes kinderen blijven in Maria-Heide wonen: 
- Hendrikus (Driek), gehuwd met Cisca Pennings. 
- Gijsbertus (Gijs), gehuwd met Maria van Duren. 
- Wilhelmina (Mina) gehuwd met Hendrikus (Driek)   
  van Boxtel. 
 
 
 

Franciscus en Anna Maria Opsteen-van Stiphout 



 

 

In 1926 is dochter 
Mina getrouwd 
met Driek van 
Boxtel, zij gaan 
op de oude 
boerderij wonen. 
Nadat de oudste 
zoon Johannes 
(Jas) is geboren, 
verhuist het gezin 
van Driek naar 
Volkel. De oude 
boerderij wordt 
dan verhuurd aan 
Lambertus 
Rovers.  
De familie van 
Driek van Boxtel 
vlnr: An, Bets, 
Jas, Frans, Mien 
en Miet. Zittend 
Driek en Mina. 
 

 
In 1935 komt het gezin van Driek van Boxtel weer terug op de oude boerderij in Maria-Heide. In 1936 wordt 
hun jongste dochter An geboren. De overige vier kinderen zijn in Volkel geboren. 
In 1938 wordt de slechts 72 jaar oude, doch reeds vervallen, boerderij afgebroken en herbouwd. 
Een ongehuwde broer van Driek, Antonius van Boxtel, was metselaar en heeft deze herbouw uitgevoerd. 
Hij verdiende daarbij 1 gulden per dag met kost en inwoning. 

                                                                                                                                                                                                
Driekske van Boxtel zoals velen hem tot in de jaren 
vijftig met zijn kudde door Maria-Heide zagen trekken 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In 1957 trouwt Jas van Boxtel met 
Toos Verhagen en neemt dan ook de 
boerderij over van zijn vader Driekske 
van Boxtel. 
 
 
 
 
 
 
Foto hiernaast: 
De boerderij in de jaren vijftig, met de 
nog onverharde Goordonksedijk. 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 

Foto 
hiernaast: 
Het gezin 
van Jas 
van Boxtel. 
Vlnr: Jos, 
moeder 
Toos, 
Bernadette, 
Marleen, 
vader Jas, 
Helma, 
daarnaast 
Wim, die in 
1996 op 
35-jarige 
leeftijd is 
verongelukt 
en tenslotte 
de oudste 
zoon Henk. 

 
 
 

         
 Links: het voorhuis van de 
boerderij in de jaren tachtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts: Jas van Boxtel met 
zijn paard ‘Fullspeed’ op een 
springconcours in Uden rond 
1970.  



 

 

In 1991 trouwt Henk van Boxtel met Anne-
Marie van Dijk en neemt de boerderij van 
zijn ouders over. Na twee generaties 
Opsteen is Henk de derde generatie Van 
Boxtel op deze boerderij.  
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: :het gezin van Henk van Boxtel 
tijdens een vakantie. Vlnr: Emma, Sofie, 
Nina, Anne-Marie en Henk 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
 
 
 

     
       De boerderij in 2012 


