
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT E  
 
Verdwenen woning, nabij Kapelstraat 10. 

 
In 1832 is de weduwe Willem van der 
Linden, Agnes van der Heijden 
eigenaresse van woning (sectie: E 
284).  
 
Schuldbekentenis (03-02-1834): Agnes 
van der Heijden weduwe van Wilhelmus 
van der Linden staat samen met haar 
zoons Adrianus en Johannes van der 
Linden voor 5/6 deel borg met een huis 
etc. op Vorstenbosch. 
Het andere 1/6 deel zal van de 
uitwonende zoon Theodorus van der 
Linden zijn. 
 
Willem Theodorus van der Linden, 
zoon van Theodorus Jansen van der 
Linden en Anna Jansen Antonissen. Hij 
is gedoopt op 11-10-1765 in 
Nistelrode. Willem is overleden op 13-
12-1817 in Vorstenbosch, 52 jaar oud. 
Willem trouwde, 31 jaar oud, op 23-10-

1796 in Dinther met Agnes Adriaan van der Heijden, 29 jaar oud. Agnes is een 
dochter van Adriaan Jacob van der Heijden en Joanna Adriani Dielissen (van 
Hooft). Zij is gedoopt op 04-04-1767 in Vorstenbosch. Agnes is overleden op 27-
11-1841 in Vorstenbosch, 74 jaar oud.  

 
Als Agnes van der Heijden in 1841 overlijdt blijven haar zoons Adrianus en Johannes hier 
wonen. Na twee jaar overlijdt Adrianus en is zijn broer Johannes van der Linden de 
hoofdbewoner. 
Zijn nicht Anna van der Linden komt (1854) bij hem wonen en overleeft hem. Zij blijft 
daarna tot haar dood in 1883 op deze plek. 
 

Johannes van der Linden, zoon van Willem Theodorus van der Linden en Agnes 
Adriaan van der Heijden. Hij is gedoopt op 01-12-1805 in Vorstenbosch. Johannes 
is overleden op 03-09-1874 in Vorstenbosch, 68 jaar oud. Johannes bleef 
ongehuwd.  

 
Anna van der Linden is geboren op 09-01-1810 in Vorstenbosch, dochter van 
Johannes Theodorus van der Linden en Antonia Stephani van Duren. Anna is 
overleden op 08-02-1883 in Nistelrode, 73 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.  

 
Na het overlijden van de laatste bewoner in 1883 is de woning afgebroken. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
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