
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
BEDAFSEWEG B  
 
Verdwenen woning voor de bocht (spie), voor Bedafseweg 6. 

 
 
 
 
 
 
 
Vóór 1798 zijn Jacobus Lamberti 
Pulsers en Maria Joannes van Ras 
de eigenaars van deze 
boerenhoeve (Uden, sectie L161 
en L166). 
 
 
 
 
 
 
 

Jacobus Lamberti Pulsers is geboren omstreeks 1724. Jacobus trouwde met 
Maria Joannes van Ras. Maria is geboren omstreeks 1743. Maria is overleden 
omstreeks 1798, ongeveer 55 jaar oud.  

 
Op 30-05-1818 vindt de boedelscheiding plaats van de overleden ouders Jacobus Pulsers 
en Maria van Ras en 1/3 gedeelte van hun inmiddels overleden zus Theodora Pulsers. 
 
Lambertus verkrijgt de woning en grond (nr. 368, sectie L161) voor 1250 gulden.  
 
Het andere lot gaat naar Johanna Leijgraaf-Pulsers en bestaat uit huis en grond (nr. 365, 
sectie L166) voor 1250 gulden. 
 

Theodorus Henrici (Dirk) van de Leijgraaf is geboren omstreeks 1771, zoon 
van Henricus van de Leijgraaf en Anna Maria van der Heijden. Dirk is overleden op 
29-03-1815 in Uden, ongeveer 44 jaar oud. Dirk trouwde, ten hoogste 28 jaar 
oud, vóór 1799 met Johanna Maria Pulsers, ten hoogste 20 jaar oud. Johanna 
is een dochter van Jacobus Lamberti Pulsers en Maria Joannes van Ras. Zij is 
gedoopt op 15-03-1779 in Uden. Johanna is overleden op 07-12-1836 in Uden, 57 
jaar oud.  

 
Na het overlijden van Lambertus Pulsers in 1820 verkrijgt zijn zuster Johanna beide 
secties L161 en L166 in handen. Huis sectie L166 is in 1828 afgebroken en als bouwland 
ingericht. 
De laatste huurders van Huis L166 zijn Antonis Joannes van Dijk en Theodora Maria van 
Helvoort (1826-1828). Zij vertrekken naar Loosbroek.  
 

Antonius Joannes van Dijk, zoon van Johannes Henricus van Dijk en Anna 
Maria Henricus Kluijtmans. Hij is gedoopt op 19-10-1797 in Uden. Antonius is 
overleden op 29-06-1862 in Vorstenbosch, 64 jaar oud. Antonius:  
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-02-1826 in Nistelrode met Theodora Maria van 
Helvoort, 29 jaar oud. Theodora is een dochter van Johannes Jansen van 
Helvoort en Catharina Joannes van de Boom. Zij is gedoopt op 07-01-1797 in 
Dinther. Theodora is overleden op 11-09-1830 in Dinther, 33 jaar oud.  
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(2) trouwde, 35 jaar oud, op 17-05-1833 in Nistelrode met Johanna Theodora 
van der Valk, 30 jaar oud. Johanna is een dochter van Leonardus Theodori van 
der Valk en Deliana Joannes Verkuijlen. Zij is gedoopt op 22-09-1802 in Uden. 
Johanna is overleden op 08-12-1889 in Uden, 87 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun moeder, de weduwe Johanna Maria Pulsers (1836) komt dit 
huis, sectie L161 in bezit van de erven “van de Leijgraaf”. De woning huis is nog vaak 
dubbel bewoond geweest. De kamer die tot 1830 als schoollokaal dienst deed, zal daarna 
waarschijnlijk wel tot woonruimte ingericht zijn. 
In 1838 komt zoon Antonius van de Leijgraaf met zijn gezin vanuit Nistelrode naar Bedaf.  
Als Antonius in 1842 overlijdt blijft de weduwe Johanna van Dooren hier wonen.  
 

Antonius van de Leijgraaf, zoon van Theodorus Henrici (Dirk) van de Leijgraaf 
en Johanna Maria Pulsers. Hij is gedoopt op 17-01-1801 in Uden. Antonius is 
overleden op 16-06-1842 in Uden, 41 jaar oud. Antonius trouwde, 29 jaar oud, op 
22-05-1830 in Uden met Johanna van Dooren, 27 jaar oud. Johanna is een 
dochter van Adrianus Justinus van Dooren en Anna Maria Tijssen van Schaijk. Zij 
is gedoopt op 20-02-1803 in Uden. Johanna is overleden op 19-02-1869 in Uden, 
65 jaar oud.  

 
Johannes Leijgraaf komt na het overlijden van zijn eerste vrouw met zijn twee kinderen, 
tijdelijk bij zijn schoonzuster Johanna van Dooren inwonen. Als Johannes in 1854 
hertrouwd met de weduwe Johanna van Schijndel vertrekt hij naar Menzel in Nistelrode. 
 

Johannes van de Leijgraaf, zoon van Theodorus Henrici (Dirk) van de Leijgraaf 
en Johanna Maria Pulsers. Hij is gedoopt op 25-07-1807 in Uden. Johannes is 
overleden op 05-11-1872 in Nistelrode, 65 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 12-08-1837 in Dinther met Anna Maria Vogels, 29 
jaar oud. Anna is een dochter van Johannes Judoci Vogels en Hendriena Gerardi 
van de Rijt. Zij is gedoopt op 26-10-1807 in Veghel. Anna is overleden op 19-01-
1846 in Nistelrode, 38 jaar oud.  
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 11-05-1854 in Nistelrode met Johanna van 
Schijndel, 36 jaar oud. Johanna is geboren op 22-09-1817 in Beek en Donk, 
dochter van Adam Hendrik van Schijndel en Anna Huijbers. Johanna is overleden 
op 04-11-1880 in Nistelrode, 63 jaar oud. Johanna is weduwe van Hendrikus 
Dekkers (1809-1848), met wie zij trouwde op 04-02-1836 in Nistelrode.  

 
De weduwe Johanna van de Leijgraaf-van Dooren blijft met haar zoon Theodorus hier 
wonen. Theodorus is kleermaker en trouwt in 1868 met Maria van Kilsdonk. Na de 
geboorte van hun eerste kind vertrekken ze na 1869 naar Veghel. 
 

Theodorus van de Leijgraaf is geboren op 25-07-1838 in Uden, zoon van 
Antonius van de Leijgraaf en Johanna van Dooren. Theodorus is overleden op 16-
03-1899 in Veghel, 60 jaar oud. Theodorus trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1868 
in Veghel met Anna van Kilsdonk, 25 jaar oud. Anna is geboren op 23-04-1843 
in Veghel. Anna is overleden op 17-12-1894 in Veghel, 51 jaar oud.  

 
De volgende bewoner in dit deel van de woning is Adrianus van der Valk 
en zijn dochter Wilhelmina. Ze komen in 1880 van Lendersgat 11 en 
huren heel kort dit huis. Nog hetzelfde jaar vertrekken ze naar Dinther. 
Dochter Wilhelmina trouwt met  Johannes Dortmans. 
 
Adrianus Leonardi van der Valk, zoon van Leonardus Theodori van 
der Valk en Deliana Joannes Verkuijlen. Hij is gedoopt op 25-03-1808 in 
Uden. Adrianus is overleden op 02-07-1882 in Dinther, 74 jaar oud. 
Adrianus trouwde, 37 jaar oud, op 07-06-1845 in Uden met Johanna 
van de Wallen, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 04-07-1812 in 
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Uden, dochter van Adrianus van der Wallen en Geertruij Wilhelmi (Daandels) van 
den Weijmelenberg. Johanna is overleden op 11-05-1862 in Uden, 49 jaar oud.  

 
De laatste bewoner zou Adrianus van de Leijgraaf zijn. Adrianus is in Heesch geboren 
maar over hem is niets gevonden. 
 
In het andere deel van zijn ouderlijke woning is metselaar Egbertus van de Leijgraaf 
blijven wonen. Hij huwt met Woutrina van den Heuvel en zij stichten hier hun gezin. Ze 
blijven tot 1876 en vertrekken dan naar Veghel. 
In 1885 heeft de weduwe Woutrina van de Leijgaaf-van den Heuvel de woning op Bedaf 
verkocht aan de erven “Looijmans”. Zij laten het huis afbreken. 
 

Egbertus van de Leijgraaf is geboren op 23-03-1812 in Uden, zoon van 
Theodorus Henrici (Dirk) van de Leijgraaf en Johanna Maria Pulsers. Egbertus is 
overleden op 20-05-1883 in Uden, 71 jaar oud. Egbertus trouwde, 29 jaar oud, op 
02-05-1841 in Uden met Woutrina van den Heuvel, 29 jaar oud. Woutrina is 
geboren op 29-08-1811 in Uden, dochter van Johannes van den Heuvel en 
Catharina van den Elzen. Woutrina is overleden op 23-07-1890 in Uden, 78 jaar 
oud.  

 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Info boek: "Op Bedaf". 
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