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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT 7 
 
In 1884 stichten Martinus de Groot en Johanna Mannaerts een 
nieuwe woning (sectie: E 442/E1266) met een smederij. Heel lang 
hebben ze er niet gewoond. Johanna overlijdt al drie jaar later 
waarna Martinus er alleen voor komt te staan. 
Na een ruzie in 1887 raakt Martinus de Groot in een strafzaak 
verwikkeld waarna hij zonder zijn kinderen plotseling naar Amerika 
vertrekt. Hij zal pas na 20 jaar terugkeren.  Zijn kinderen groeiden elders op. 
 

Martinus (Tinus de Smid) de Groot is geboren op 22-06-1844 in Uden, zoon 
van Antonius Peter (Toon de Smid) de Groot en Francisca Leonardus (Ciska) van 
Dijk. Tinus de Smid is overleden op 07-01-1919 in Tilburg, 74 jaar oud. Tinus de 
Smid trouwde, 31 jaar oud, op 10-07-1875 in Uden met Johanna Mannaerts, 24 
jaar oud. Johanna is geboren op 14-12-1850 in Uden, dochter van Christianus 
Mannaerts en Catharina van Aspert. Johanna is overleden op 26-07-1886 in 
Vorstenbosch, 35 jaar oud.  

 
De schuldeiser Antonius Petrus van Hout koopt op 19-04-1887 het huis 
en de smederij, groot 55 are en 90 centiare voor 1455 gulden. Op 08-
02-1888 verkoopt hij het weer door voor 1460 gulden aan Leonardus 
van Dijk. 
Leonardus van Dijk en zijn vrouw Theodora van den Akker en zoon 
Wilhelmus (+1900)  gaan hier wonen. Ze komen van de woning ervoor 
in de Kapelstraat D 
Als Theodora van den Akker in 1903 overlijdt hertrouwt Leonardus met 
de weduwe “van Veghel”, Geertruda van de Sanden en wordt hij op 1-4-
1904 uitgeschreven naar Heuvel 1. 

 
Leonardus van Dijk is geboren op 16-07-1845 in Vorstenbosch, zoon van Petrus 
Leonardus van Dijk en Jacomijn Donkers. Leonardus is overleden op 29-01-1933 
in Vorstenbosch, 87 jaar oud. Leonardus:  
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 23-09-1876 in Nistelrode met Theodora van den 
Akker, 40 jaar oud. Theodora is geboren op 06-04-1836 in Dinther, dochter van 
Johannes van den Akker en Johanna Jansen School. Theodora is overleden op 16-
03-1903 in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Theodora is weduwe van Willem van de 
Linden (1821-1875), met wie zij trouwde op 24-01-1863 in Nistelrode.  
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-01-1904 in Nistelrode met Geertruda van de 
Sanden, 47 jaar oud. Geertruda is geboren op 24-03-1856 in Uden, dochter van 
Hendricus van der Zanden en Antonetta Verputten. Geertruda is overleden op 09-
03-1917 in Vorstenbosch, 60 jaar oud. Geertruda is weduwe van Johannes 
Josephus van Veghel (1859-1901), met wie zij trouwde op 02-07-1886 in Uden.  

 
Op 30-6-1904 worden Johannes van der Pol en Wilhelmina Rijkers hier ingeschreven. Ze 
zijn pas getrouwd. Zij hadden dringend behoefte aan woonruimte en die vonden ze hier. 
Binnen een jaar worden ze weer uitgeschreven en vertrekken op 15-3-1905 naar 
Heeswijk. 
 

Johannes van der Pol is geboren op 22-11-1872 in Uden, zoon van Antonius 
van de Pol en Henrica van Duijnhoven. Johannes is overleden op 05-06-1938 in 
Heeswijk, 65 jaar oud. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 04-06-1904 in 
Schijndel met Wilhelmina Rijkers, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 22-12-
1878 in Veghel, dochter van Hendricus Rijkers en Hendrika Heerkens.  
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Adrianus Hazelberg en Adriana Theodora van den Burgt huren deze woning en worden 
ingeschreven op 17-12-1906. Zij komen vanuit Heeswijk met hun drie kinderen. In 1909 
vertrekken ze naar de Oude Beemdseweg. 
 

Adrianus Hazelberg is geboren op 15-07-1864 in Heeswijk, 
zoon van Johannes Hazelberg en Maria Kuijpers. Adrianus is 
overleden op 05-08-1915 in Vorstenbosch, 51 jaar oud. 
Adrianus trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1897 in Dinther met 
Adriana Theodora (Doremieke) van den Burgt, 30 jaar 
oud. Doremieke is geboren op 20-05-1866 in Vorstenbosch, 
dochter van Johannes van der Burgt en Maria van Hooft. 
Doremieke is overleden op 15-03-1942 in Vorstenbosch, 75 
jaar oud.  

 
Van Lendersgat 7 worden voor april 1909 Antonius van Uden en zijn vrouw Johanna 
Rovers ingeschreven. 
In 1912 brand deze woning met nog twee andere boerderijen (overslaande brand) af en 
vertrekken Antonius en Johanna naar Kapelstraat 8 (E74). 
 

Antonius van Uden is geboren op 28-12-1875 in Berlicum, zoon van Peter van 
Uden en Adriana Merkx. Antonius is overleden op 11-07-1945 in Veghel, 69 jaar 
oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1904 in Rosmalen met Johanna 
Rovers, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 08-01-1876 in Rosmalen, dochter 
van Petrus Rovers en Johanna van den Akker.  

 
De woning is als boerderij weer opgebouwd en er wordt een nieuwe hoofdbewoner 
ingeschreven.  
Waarschijnlijk is dat Johannes Hommeles die van Broekkant 8 in 1914 naar hier komt. Zij 
blijven tot 1925. Er zijn in deze periode meerdere gezinnen in huis. 
 

Johannes Hommeles is geboren op 02-06-1885 in Schijndel, zoon van Gerardus 
Hommeles en Anna Maria van de Kromvoort. Johannes is overleden op 06-08-
1954 in Veghel, 69 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1909 in Nistelrode met Adriana Somers, 25 
jaar oud. Adriana is geboren op 24-10-1883 in Vorstenbosch, dochter van 
Matheus Somers en Maria van Boxtel. Adriana is overleden op 12-09-1917 in 
Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 24-01-1918 in Nistelrode met Antonia Maria 
Kluijtmans, 25 jaar oud. Antonia is geboren op 10-04-1892 in Vorstenbosch, 
dochter van Rutgerus Kluijtmans en Anna Maria van Asseldonk. Antonia is 
overleden op 28-10-1918 in Vorstenbosch, 26 jaar oud.  
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 31-07-1919 in Nistelrode met Antonia Kusters, 26 
jaar oud. Antonia is geboren op 16-11-1892 in Nistelrode, dochter van Martinus 
Kusters en Johanna van Dijk.  

 
Uit Rosmalen komen op 10-8-1915 Hendrikus van Bakel en Jacoba Elisabeth Hanegraaf. 
In 1917 vertrekken ze van hier uit naar een woning op de Heuvel 3. 
 

Hendrikus van Bakel is geboren op 06-04-1842 in Heesch, zoon van Hendrik 
van Bakel en Maria Ruijs. Hendrikus is overleden op 23-01-1922 in Vorstenbosch, 
79 jaar oud. Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1873 in Nuland met 
Jacoba Elisabeth Hanegraaf, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 08-10-1847 in 
Rosmalen, dochter van Theodorus van Bakel en Heremina van Hagens. Jacoba is 
overleden op 25-12-1927 in Nistelrode, 80 jaar oud.  

 
Vanuit Uden worden op 23-5-1917 Gerardus van der Sanden en zijn vrouw Helena van 
der Heijden ingeschreven. 
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Gerardus en een broer van Theodora van den Akker die hier eerder woonde van 1888 tot 
1902. Gerardus overlijdt in 1918 waarna zijn weduwe op 15-5-1919 uitgeschreven wordt 
naar Uden. 
 

Gerardus van der Sanden is geboren op 11-09-1854 in Uden, zoon van 
Hendricus van der Sanden en Antonetta Verputten. Gerardus is overleden op 15-
05-1918 in Nistelrode, 63 jaar oud. Gerardus trouwde, 46 jaar oud, op 11-02-
1901 in Veghel met Helena van der Heijden, 37 jaar oud. Helena is geboren op 

23-04-1863 in Veghel, dochter van Lambertus van der Heijden en Gijsberdina van 
Zutphen. Helena is overleden op 20-11-1934 in Uden, 71 jaar oud.  

 
Circa 1926 komt het oudere echtpaar, Theodorus van Duijnhoven en Hendrina van Kessel 
in dit huis (kamer). Na het overlijden in 1931 van Hendrina vertrekt Theodorus in 1932 
naar Erp. 
 

Theodorus van Duijnhoven is geboren op 04-08-1868 in Uden, zoon van 
Arnoldus van Duijnhoven en Johanna van Dooren. Theodorus is overleden op 12-
05-1937 in Vorstenbosch, 68 jaar oud. Theodorus:  
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16-10-1893 in Veghel met Maria van Ravenstein, 
33 jaar oud. Maria is geboren op 03-04-1860 in Lith, dochter van Cornelis van 
Ravenstein en Adriana de Werdt. Maria is overleden op 05-09-1897 in Veghel, 37 
jaar oud.  
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 28-04-1902 in Nistelrode met Hendrina van 
Kessel, 50 jaar oud. Hendrina is geboren op 30-01-1852 in Vorstenbosch, 
dochter van Petrus van Kessel en Hendrika van Hintelt. Hendrina is overleden op 
20-02-1931 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Hendrina is weduwe van Theodorus 
Frankevoort (1850-1901), met wie zij trouwde op 20-01-1882 in Nistelrode.  

 
Hun plaats wordt in juli 1932 ingenomen door een jong stel. Het zijn Wilhelmus Zegers 
en Lamberta Smits. Zij huren ongeveer drie maanden deze woonplek. Ze zijn bezig met 
het bouwen van een nieuwe woning met kruidenierswinkel in de Kerkstraat. 
 

Wilhelmus (Willem) Zegers is geboren op 11-03-1906 in Nistelrode, zoon van 
Petrus (Piet) Zegers en Francien van Kaathoven. Willem is overleden op 20-01-
1967 in Vorstenbosch, 60 jaar oud. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 01-07-1932 
met Lamberta (Bertha) Smits, 23 jaar oud. Bertha is geboren op 13-09-1908 in 
Nistelrode, dochter van Petrus Smits en Lamberdina Wonders. Bertha is overleden 
op 04-03-1996 in Heeswijk-Dinther, 87 jaar oud.  
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Eind 1932 komen de weduwenaar Cornelis Habraken met zijn enigste dochter Johanna 
Anna Habraken hier wonen. Cornelis was gehuwd met Anna Maria van Asseldonk die in 
1925 is overleden. 
 

Cornelis Habraken is geboren op 26-07-1871 in Gemert, zoon 
van Johannes Habraken en Johanna Maria van den Elzen. Cornelis 
is overleden op 03-10-1951 in Vorstenbosch, 80 jaar oud. Cornelis 
trouwde, 32 jaar oud, op 05-08-1903 in Nistelrode met Anna 
Maria van Asseldonk, 43 jaar oud. Anna is geboren op 25-04-
1860 in Veghel, dochter van Antonius van Asseldonk en Geerdina 
van Heeswijk. Anna is overleden op 01-06-1925 in Vorstenbosch, 
65 jaar oud. Zij is begraven in Vorstenbosch. Anna is weduwe van 

Rutgerus Kluijtmans (1851-1900), met wie 
zij trouwde op 11-02-1887 in Uden.  
 
Dochter Johanna Anna Habraken huwt met 
Mathijs Somers en stichten hier hun gezin. 
Zij blijven hier hun leven lang wonen. 
 
Mathijs (Marinus) Somers is geboren op 
22-04-1909 in Heeswijk, zoon van 
Hendrikus Somers en Maria Vogels. 
Marinus is overleden op 07-07-1986 in 
Vorstenbosch, 77 jaar oud. Marinus 
trouwde, 26 jaar oud, op 19-02-1936 in 
Nistelrode met Johanna Anna (Anna) 

Habraken, 28 jaar oud. Anna is geboren op 25-11-1907 in Vorstenbosch, dochter 
van Cornelis Habraken en Anna Maria van Asseldonk. Anna is overleden op 28-01-
1991 in Vorstenbosch, 83 jaar oud.  

 
Na het overlijden van hun ouders wonen hier anno 2013 nog steeds de broers Ties en 
Rien Somers. 

 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 
 
 
 


