
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT C  
 
Verdwenen plek, mogelijk vlak na plek Kapelstraat 10. 

 
Deze woning stond in de Kapelstraat 
(sectie 819) na de oude pastorie en de 
kerk. Waar precies is  niet geheel 
duidelijk, maar mogelijk is het op de 
latere plek van bakkerij “van 
Heeswijk”. 
 
Omstreeks 1853 zijn de bewoners, 
Theodorus van de Leijgraaf en zijn 
vrouw Johanna van den Berg.  
 
Regesten, Akte 69, 26-04-1854: 
Inventarisatie van goederen 
bevindende in een huis te 
Vorstenbosch onder Nistelrode, alwaar 
woont Theodorus van Leijgraaf, 
winkelier aldaar. Op 26-11-1853 is 
aldaar zijn echtgenote Johanna van 
den Berg overleden. Daarom 
beschrijving van de goederen op 
verzoek van genoemde Theodorus van 
Leijgraaf, mede als vader van zijn 

minderjarige kinderen Wilhelmina, 6 jaar, Leonarda 2 jaar, Geertruida 7 maanden. 
Lambertus van den Berg uit Veghel is hun toeziend voogd. 
Dienstmeid Allegonda van Lieshout zal alle goederen aanwijzen en de schatter Christiaan 
Linders uit Uden zal de waarde bepalen. Onder deze goederen land gelegen te Nistelrode 
E. 342 en 283 en bij de woning ook een beugelbaantje met een waarde van fl. 7,50. 
 
Theodorus hertrouwt nog met Allegonda van Lieshout en later ook nog met Antonet 
Angenent. 
Op 23-04-1867 worden ze uitgeschreven naar Veghel. 
 

Theodorus van de Leijgraaf is geboren op 22-12-1815 in Vorstenbosch, zoon 
van Wilhelmus van de Leijgraaf en Geertruida Sijmen Smits. Theodorus is 
overleden op 08-04-1868 in Veghel, 52 jaar oud. Theodorus:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1842 in Veghel met Johanna van den Berg, 
24 jaar oud. Johanna is geboren op 25-07-1817 in Veghel, dochter van Leonardus 
van den Berg en Willemijna Kerkhof. Johanna is overleden op 26-11-1853 in 
Vorstenbosch, 36 jaar oud.  
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-05-1854 in Nistelrode met Allegonda van 
Lieshout, 24 jaar oud. Allegonda is geboren op 05-06-1829 in Erp, dochter van 
Jacobus Peter Claas van Lieshout en Petronella van den Akker. Allegonda is 
overleden op 01-03-1857 in Vorstenbosch, 27 jaar oud.  
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 27-08-1857 in Dinther met Antonet Angenent, 39 
jaar oud. Antonet is geboren op 08-01-1818 in Veghel, dochter van Lambertus 
Angenent en Johanna Janse van der Wallen. Antonet is overleden op 10-12-1884 
in Uden, 66 jaar oud.  

 
In 1866 woonden in dit huis ook drie rijksambtenaren, Arnoldus Hendricus Petersen, 
Josephus Norbert Antoon Rutten en Petrus Bernardus Kaufman. 
De laatste bewoner Josephus Norbert Antoon Rutten vertrekt op 28-08-1869 naar Eersel. 
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Hierna is er geen bewoning meer bekend en is het huis verdwenen. 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
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