
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT F  
 
Verdwenen plek, nabij Kapelstraat 16. 
 
In 1832 is deze woning in eigendom van de erven van Theodorus van der Linden en Anna 
Antonissen. In 1840 woont in dit huis (sectie: E 286) hun zoon Laurentius van der 
Linden. Hij blijft tot zijn overlijden de hoofdbewoner. 
 

Laurentius Theodorus van der Linden is geboren omstreeks 1773 in 
Vorstenbosch, zoon van Theodorus Jansen van der Linden en Anna Jansen 
Antonissen. Laurentius is overleden op 25-03-1844 in Vorstenbosch, ongeveer 71 
jaar oud. Laurentius bleef ongehuwd.  

 
In huis staan ook zijn nicht Geerdina van der Linden met haar man Wilhelmus Habraken 
en hun kinderen hier ingeschreven. Zij worden na 1844 de eigenaars en hoofdbewoners 
van dit huis en blijven er tot hun overlijden wonen. 
 

Wilhelmus Arnoldus Habraken, zoon van Arnoldus Lucas Habraken en Joanna 
Wilhelmus van Kessel. Hij is gedoopt op 20-10-1798 in Schijndel. Wilhelmus is 
overleden op 15-07-1878 in Vorstenbosch, 79 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 35 
jaar oud, op 02-05-1834 in Veghel met Geerdina van der Linden, 31 jaar oud. 
Geerdina is een dochter van Johannes Theodorus van der Linden en Antonia 
Stephani van Duren. Zij is gedoopt op 29-09-1802 in Dinther. Geerdina is 
overleden op 04-11-1885 in Vorstenbosch, 83 jaar oud.  

 
Intussen heeft ook hun schoonzoon Petrus van der Valk, komende vanuit Dinther in mei 
1868, nog hier in huis gewoond. Hij trouwt met hun dochter Johanna Habraken. Kort na 
de geboorte op 20-09-1868 van kleinzoon Theodorus van der Valk zijn ze vertrokken 
naar Dinther. 
 

Petrus van de Valk is geboren op 07-02-1838 in Dinther, zoon van Theodorus 
Leonardi van der Valk en Jacomijna Piet Smits. Petrus is overleden op 11-04-1903 
in Dinther, 65 jaar oud. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1868 in Nistelrode 
met Johanna Habraken, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 01-05-1840 in 
Vorstenbosch, dochter van Wilhelmus Arnoldus Habraken en Geerdina van der 
Linden.  

 
Als in 1878 Wilhelmus Habraken overlijdt blijft zijn weduwe Geerdina van der Linden hier 
wonen. In huis is dan inmiddels ook haar andere schoonzoon Lambertus van der Zanden 
die getrouwd is met haar dochter Antonia Habraken. Lambertus van der Zanden wordt na 
het overlijden van zijn schoonmoeder eigenaar en hoofdbewoner van deze woning. Zijn 
vrouw Antonia overlijdt kort daarop in 1886, zij heeft geen kinderen. 
Lambertus hertrouwt in 1888 met Hendrika Smits die samen met haar moeder Anna 
Maria van de Langenberg (+13-12-1910) van D63 in huis gekomen is. Uit dit huwelijk is 
een dochter Antonia Maria geboren. 
Als Lambertus in 1910 overlijdt worden zijn weduwe Hendrika Smits met haar dochter op 
15-4-1913 uitgeschreven naar Dinther. 
 

Lambertus van der Zanden is geboren op 13-11-1835 in Heeswijk, zoon van 
Cornelis Andreas van der Zanden en Petronella Gerardi Joannes Mollen. Lambertus 
is overleden op 25-12-1910 in Vorstenbosch, 75 jaar oud. Lambertus:  
(1) trouwde, 43 jaar oud, op 13-02-1879 in Nistelrode met Antonia Habraken, 
36 jaar oud. Antonia is geboren op 20-04-1842 in Vorstenbosch, dochter van 
Wilhelmus Arnoldus Habraken en Geerdina van der Linden. Antonia is overleden 
op 26-08-1886 in Vorstenbosch, 44 jaar oud.  
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(2) trouwde, 52 jaar oud, op 19-01-1888 in Nistelrode met Hendrika Smits, 37 
jaar oud. Hendrika is geboren op 29-10-1850 in Vorstenbosch, dochter van 
Johannes Smits en Anna Maria van de Langenberg. Hendrika is overleden op 06-
08-1923 in Schijndel, 72 jaar oud.  

 
Hierna is de woning afgebroken en is de plek als erf ingericht. 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
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