
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT D  
 
Verdwenen plek op Kapelstraat 3. 
 

 
In 1832 is Lambertus Habraken 
eigenaar van deze woning (sectie: E 
284).  Na zijn overlijden komt de 
woning in bezit van de erven. 
 
Lambertus Joannes Habraken is 
geboren omstreeks 1760, zoon van 
Joannes Habraken en Emerentia 
Frensen. Lambertus is overleden op 
13-12-1836 in Vorstenbosch, ongeveer 
76 jaar oud. Lambertus trouwde, 
ongeveer 32 jaar oud, op 11-12-1792 
in Nistelrode met Theodora Francisci 
van den Broek. Theodora is overleden 
op 20-01-1814 in Vorstenbosch, 
ongeveer 49 jaar oud.  
 
Als Lambertus Habraken in 1836 
overlijdt wordt zijn zoon Johannes de 
hoofdbewoner. 
Hij is gehuwd met Anna Maria School. 
 

Johannes Habraken, zoon van Lambertus Joannes Habraken en Theodora 
Francisci van den Broek. Hij is gedoopt op 14-10-1796 in Nistelrode. Johannes is 
overleden op 19-04-1866 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Johannes trouwde, 22 
jaar oud, op 21-08-1819 in Heesch met Anna Maria Jansen School, 32 jaar 
oud. Anna is een dochter van Antonie Jansen School en Catharina Christaan 
Heijmans. Zij is gedoopt op 18-11-1786 in Nistelrode. Anna is overleden op 11-
07-1844 in Nistelrode, 57 jaar oud.  

 
Als Antonia Habraken in 1854 overlijdt wordt schoonzoon Willem van de Linden de 
hoofdbewoner. Hij is getrouwd met dochter Antonia Habraken. 
Vader Johannes Habraken verblijft ook in het huis. 
 

Willem van de Linden is geboren op 27-10-1821 in Vorstenbosch, zoon van 
Theodorus van der Linden en Cornelia Joannes van Aalst. Willem is overleden op 
27-11-1875 in Vorstenbosch, 54 jaar oud. Willem:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 23-08-1849 in Nistelrode met Antonia Habraken, 
25 jaar oud. Antonia is geboren op 09-10-1823 in Nistelrode, dochter van 
Johannes Habraken en Anna Maria Jansen School. Antonia is overleden op 24-10-
1854 in Vorstenbosch, 31 jaar oud.  
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 24-01-1863 in Nistelrode met Theodora van den 
Akker, 26 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 trouwde later op 23-09-1876 in 
Nistelrode met Leonardus van Dijk (1845-1933).  

 
In 1854 overlijdt Antonia Habraken en is haar vader Johannes weer als de hoofdbewoner 
ingeschreven. Willem van de Linden woont nog in huis als hij in 1863 hertrouwt met 
Theodora van den Akker. 
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Als schoonvader Johannes Habraken in 1866 overlijdt wordt Willem van 
der Linden weer de hoofdbewoner. In 1875 na het overlijden van Willem 
en blijft zijn weduwe Theodora van den Akker hier wonen. Zij hertrouwd 
in 1876 met Leonardus van Dijk (foto links). 
Tot circa 1888 blijven zij nog op deze plek wonen waarna ze vertrekken 
naar het naastgelegen huis op Kapelstraat 5. 
 
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.  

 
Van D49 komt in 1888 Adrianus van Houdt met zijn gezin hier wonen. Na het overlijden 
van zijn vrouw Everdina vertrekt Adrianus met zes zonen vóór juni 1895 naar E57. 
 

Adrianus van Houdt is geboren op 16-10-1849 in Vorstenbosch, zoon van 
Johannes van Houdt en Maria van den Heuvel. Adrianus is overleden op 23-03-
1908 in Vorstenbosch, 58 jaar oud. Adrianus trouwde, 32 jaar oud, op 28-04-1882 
in Nistelrode met Everdina van der Wijst, 27 jaar oud. Everdina is geboren op 
22-09-1854 in Uden, dochter van Albertus van der Wijst en Maria van de Rijt. 
Everdina is overleden op 07-02-1894 in Vorstenbosch, 39 jaar oud.  

 
Op 08-06-1895 worden Antonius van de Rijt en zijn vrouw Antonia Ketelaars 
ingeschreven als de nieuwe bewoners. Ze zijn pas gehuwd en vertrekken na de geboorte 
van hun dochtertje Anna Maria Cunera op 10-05-1897 naar Veghel. 
 

Johannes Antonius van de Rijt is geboren op 17-01-1863 in Uden, zoon van 
Antonius (Toon) van de Rijt en Wilhelmina (Mijnt) van Sleeuwen. Johannes 
trouwde, 32 jaar oud, op 25-05-1895 in Dinther met Antonia Ketelaars, 24 jaar 
oud. Antonia is geboren op 21-11-1870 in Dinther, dochter van Martinus Ketelaars 
en Maria Welten.  

 
In het bevolkingsregister staat dat Johannes van den Broek hier de volgende 
hoofdbewoner is (1897). Johannes van den Broek en zijn vrouw Geertui van den 
Boogaard blijven op de plek wonen tot 1907. Ze vertrekken naar Kampweg 7. 
 

Johannes van den Broek is geboren op 10-02-1855 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius van den Broek en Ardien van den Heuvel. Johannes is overleden op 22-
07-1939 in Uden, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 17-07-1890 in 
Nistelrode met Geertrui van den Boogaard, 34 jaar oud. Geertrui is geboren op 
06-04-1856 in Schijndel, dochter van Gerardus van den Boogaard en Maria van 
Schijndel. Geertrui is overleden op 16-01-1922 in Vorstenbosch, 65 jaar oud.  

 
Hierna staat de woning een tijd leeg. Pas op 15-10-1909 worden er nieuwe bewoners 
ingeschreven. Het zijn Gerardus Smulders en Elisabeth van Iperen. Gerardus is 
schoenmaker en probeert zo zijn kost te verdienen. In 1912 vertrokken ze met hun twee 
kinderen naar de Heuvel A. 
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Gerardus (Gradje) Smulders is geboren 
op 26-04-1877 in Heeswijk, zoon van 
Petrus Smulders en Elisabeth van Uden. 
Gradje is overleden op 16-10-1950 in 
Vorstenbosch, 73 jaar oud. Gradje 
trouwde, 32 jaar oud, op 18-05-1909 in 
Uden met Elisabeth (Bet) van Iperen, 
35 jaar oud. Bet is geboren op 30-05-1873 
in Uden, dochter van Gerardus van Iperen en Hendrica Verkuijlen. Bet is 
overleden op 28-02-1951 in Vorstenbosch, 77 jaar oud.  

 
Hierna is deze woning afgebroken en is op deze plek, door Leonardus 
van Dijk (foto links), een nieuwe woning gesticht (Kapelstraat 3). 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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