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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LENDERSGAT 7 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) 
 

 
In 1826 is op deze plek een huis en schuur (E113) opgericht door Willem Thomas van de 
Leijgraaf. Perceelgrootte 74 roeden en 20 ellen. Hij woont er met zijn vrouw Antonia 
Henricus Hoefs en drie kinderen. 
Op 07-06-1851 worden Willem en Antonia hier uitgeschreven, zij vertrekken naar Uden. 
 
De woning is op 11-03-1851 verkocht aan de jonker, Andre 
Jean Louis baron van den Bogaerde van Terbrugge (foto). 
 

Willem Thomas van de Leijgraaf, zoon van Thomas 
Joannes van de Leijgraaf en Petronella Arnoldi Jaspers 
(van der Voort). Hij is gedoopt op 30-03-1795 in 
Nistelrode. Willem is overleden op 10-09-1861 in 
Uden, 66 jaar oud. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 
17-02-1822 in Nistelrode met Antonia Henricus 
Hoefs, 24 jaar oud. Antonia is een dochter van 
Henricus Josephus Petrus Hoefs en Ardina Arnoldus 
Derks. Zij is gedoopt op 21-10-1797 in Uden. Antonia 
is overleden op 04-06-1870 in Beugen, 72 jaar oud.  

 
In dit huis wordt ook regelmatig een kamer apart bewoond. Zo wonen hier in 1840 
Johannes Nannings en Maria van den Berk. Johannes is venter van beroep en ze hebben 
geen kinderen. In 1853 zijn ze naar Uden vertrokken. 
 

Johannes Petrus (Petrus) Nannings, zoon van Jan Nannings en Elisabeth 
Schellekens. Hij is gedoopt op 13-10-1792 in Rotterdam. Petrus is overleden op 
15-02-1870 in Uden, 77 jaar oud. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 17-01-1818 in 
Nistelrode met Maria van den Berk, 31 jaar oud. Maria is een dochter van 
Henricus van den Berck en Theodora Petri van Creij. Zij is gedoopt op 25-10-1786 
in Uden. Maria is overleden op 22-04-1863 in Uden, 76 jaar oud.  

 
Na 20-03-1851 maar vóór 30-03-1852 huren Lambertus van Hooft en Hendrica 
Raaijmakers deze woning. Ze komen vanuit Dinther. 
Na het overlijden van Hendrica Raaijmakers in 1854 vertrekt Lambertus met zijn drie 
kinderen. 
 

Lambertus Peter van Hooft, zoon van Peter Dirk van Hooft en Catharina Lindert 
Rijkers. Hij is gedoopt op 21-11-1810 in Veghel. Lambertus is overleden op 02-
10-1874 in Dinther, 63 jaar oud. Lambertus:  
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(1) trouwde, 35 jaar oud, op 21-05-1846 in Veghel met Hendrica Raaijmakers, 
21 jaar oud. Hendrica is geboren op 11-09-1824 in Uden, dochter van Willem 
Raaijmakers en Allegonda van Nunen. Hendrica is overleden op 02-04-1854 in 
Vorstenbosch, 29 jaar oud.  
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 18-02-1859 in Berlicum met Hendrika van den 
Boogaard, 34 jaar oud. Hendrika is geboren op 27-05-1824 in Sint-
Michielsgestel, dochter van Martinus van den Boogaard en Lamberdina den Otter. 
Hendrika is overleden op 16-06-1885 in Dinther, 61 jaar oud. Hendrika trouwde 
later op 27-04-1877 in Dinther met Arnoldus van der Heijden (±1834-1898).  

 
Na 02-04-1854 komen Wilhelmus Verhoeven en Lamberdina van den Heuvel naar hier. 
Ze huren de Jonkerboerderij en stichten er hun gezin van vier kinderen. 
Als in 1882 beide ouders “Verhoeven-van den Heuvel” overleden zijn blijven de kinderen 
Antonius, Helena, Johanna en Maria hier wonen. Antonius Verhoeven is dan de 
hoofdbewoner. 
 

Wilhelmus Verhoeven is geboren op 13-01-1816 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius Leonardus Verhoeven en Maria Cornelius Vermeulen. Wilhelmus is 
overleden op 27-12-1881 in Vorstenbosch, 65 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 38 
jaar oud, op 04-05-1854 in Nistelrode met Lamberdina van den Heuvel, 35 jaar 
oud. Lamberdina is geboren op 18-06-1818 in Dinther, dochter van Johannes van 
den Heuvel en Johanna Hommeles. Lamberdina is overleden op 22-03-1879 in 
Vorstenbosch, 60 jaar oud.  

 
Van 1861 tot circa 1867 wonen in een kamer Francis van den Broek en Francisca van der 
Voort met hun zoon Theodorus. Als kort daarna Francis overlijdt blijven de weduwe en 
Theodorus hier nog tot 1867 in huis. Daarna vertrekken ze met z’n tweeën naar de  
Kapelstraat 9 (E81). 
 

Francis van den Broek, zoon van Nicolaas Francisci van den Broek en Petronella 
van Boxtel. Hij is gedoopt op 03-12-1799 in Uden. Francis is overleden op 13-01-
1862 in Vorstenbosch, 62 jaar oud. Francis trouwde, 32 jaar oud, op 27-05-1832 
in Nistelrode met Francisca van der Voort, 27 jaar oud. Francisca is een dochter 
van Theodorus Arnoldus Jaspers (van der Voort) en Ardina Johannes Kemps. Zij is 
gedoopt op 20-08-1804 in Uden. Francisca is overleden op 16-12-1879 in Veghel, 
75 jaar oud.  

 
In 1891 komt hier Johanna Maria Neggers (foto) in huis. Zij gaat 
trouwen met Antonius Verhoeven. Ze stichten hier hun gezin met 
tien kinderen. In 1903 overlijdt Antonius en blijft de weduwe 
achter met haar acht jonge kinderen. 
Omstreeks 1904 is Johanna Maria Neggers met de kinderen 
vertrokken naar een nieuw opgerichte boerderij verderop in de 
straat naar Lendersgat 18. 
 

Antonius Verhoeven is geboren op 22-04-1856 in 
Vorstenbosch, zoon van Wilhelmus Verhoeven en 
Lamberdina van den Heuvel. Antonius is overleden op 01-
10-1903 in Vorstenbosch, 47 jaar oud. Antonius trouwde, 
34 jaar oud, op 05-02-1891 in Nistelrode met Johanna 
Maria (Miet) Neggers, 24 jaar oud. Miet is geboren op 21-
10-1866 in Geldrop, dochter van Jaspert Neggers en Francisca Stalmans. Miet is 
overleden op 27-11-1932 in Vorstenbosch, 66 jaar oud.  

 
Tussen 1904 en 1909 vestigen de jonggehuwden Antonius van Uden en Johanna Rovers 
zich op deze boerderij. Ze worden op 31-12-1904 in Vorstenbosch ingeschreven, 
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Antonius vanuit Heeswijk en Johanna komt uit Rosmalen. Voor april 1909 vertrekken ze 
naar de Kapelstraat 7 (E79). 
 

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.  

 
Op 24-3-1909 worden Johannes Bronts en Maria van der Heijden hier ingeschreven als 
de nieuwe bewoners. Ze huren deze boerderij tot 9-2-1918 en vertrekken dan naar 
Dinther. Dochter Elisabeth Bronts trouwt later met Gerardus Voets. 
 

Johannes Bronts is geboren op 06-05-1876 in Schijndel, zoon van Petrus Bronts 
en Elisabeth Verhoeven. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1901 in Uden 
met Maria van der Heijden, 32 jaar oud. Maria is geboren op 08-06-1868 in 
Uden, dochter van Wilhelmus 
van der Heijden en Anna Maria 
Biemans.  
 
 

 
Vanuit Geffen worden op 28-2-1918, 
Johannes van Gaal en Petronella van 
der Doelen hier ingeschreven. Ze 
komen met vijf kinderen en gaan hier 
boeren. Op 1-6-1923 vertrekken ze 
met dan inmiddels negen kinderen 
naar ook een Jonkerboerderij, maar 
dan in Heeswijk (tegenover het 
kasteel). 
 
 
 
 

Johannes Lambertus van Gaal is geboren op 04-11-1890 in Berlicum, zoon van 
Wilhelmus van Gaal en Wilhelmina Adriana Mulders. Johannes trouwde, 21 jaar 
oud, op 24-01-1912 in Heeswijk met Petronella van der Doelen, 19 jaar oud. 
Petronella is geboren op 10-07-1892 in Heesch, dochter van Henricus van der 
Doelen en Antonetta van Zantvoort.  

 
 
 
 
Johannes van den Bergh en Wilhelmina 
van Dijk komen op 30-5-1923 vanuit 
Schijndel terug naar Vorstenbosch. Ze 
worden met hun gezin hier ingeschreven. 
In de jaren vijftig heeft Johannes van de 
Bergh de boerderij van de erven 
“Bogaerde van Terbrugge” gekocht. 
 
 
 
 

Johannes (Hannes) van den Bergh is geboren op 26-09-1878 in Dinther, zoon 
van Hendrikus (Hein) van den Bergh en Berdina van Lieshout. Hannes is 
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overleden op 18-01-1968 in Vorstenbosch, 89 jaar oud. Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Hannes trouwde, 29 jaar oud, op 26-09-1907 in Nistelrode met 
Wilhelmina (Mina) van Dijk, 20 jaar oud. Mina is geboren op 15-12-1886 in 
Vorstenbosch, dochter van Gerardus van Dijk en Joanna Maria Digners. Mina is 
overleden op 14-07-1944 in Veghel (zh), 57 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
In 1955 neemt zoon Lambertus (Al) van den Bergh het boerenbedrijf over. Hij trouwt 
met Johanna (Jo) Hendriks. 
 

Lambertus (Al) van den Bergh is geboren op 23-06-1924 in Vorstenbosch, 
zoon van Johannes (Hannes) van den Bergh en Wilhelmina (Mina) van Dijk. Al is 
overleden op 09-05-1999 in Vorstenbosch, 74 jaar oud. Al trouwde met Johanna 
(Jo) Hendriks. Jo is een dochter van Adrianus Hendriks en Antonia van Deursen.  

 
Na 2000 is de boerderij gesplitst in twee woondelen. In het voorhuis woont de familie 
Johannes van den Bergh en Petra Pittens (Lendersgat 7) en in het achterhuis (Lendersgat 
9) wonen Toine Verwijst en Johanna van den Bergh met hun gezinnen. 
 

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


