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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) 

 
 
In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg  
(sectie: E111/1118/1116). Christiaan koopt de woning uit een openbare verkoping van 
zijn vader Thomas Leijgraaf. 
Op 17-03-1840 verkoopt hij dit huis E111, E109 en 110, groot 77 roeden en 68 ellen, 
aan de Udense koopman Lodewijk Klosner (akte 34, Dinther). 
 
Christiaan woont er met zijn vrouw Anna Maria Scheepers. Na haar overlijden in 1844 
vertrekt hij met zijn drie kinderen naar Rietdijk D (plek: Rietdijk 16).  
 

Christiaan Thomas van de Leijgraaf, zoon van Thomas Joannes van de 
Leijgraaf en Petronella Arnoldi Jaspers (van der Voort). Hij is gedoopt op 15-11-
1789 in Nistelrode. Christiaan is overleden op 31-03-1867 in Dinther, 77 jaar oud. 
Christiaan:  
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-06-1813 in Uden met Anna Maria Marten 
Antonie Scheepers, 21 jaar oud. Anna is een dochter van Arnoldus Henricus 
Scheepers en Aldegunde Henricus Kandelaars. Zij is gedoopt op 05-11-1791 in 
Erp. Anna is overleden op 03-11-1844 in Vorstenbosch, 52 jaar oud.  
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 08-09-1848 in Nistelrode met Maria Vissers, 44 
jaar oud. Maria is een dochter van Henricus Joannes Vissers en Hendrica Antoni 
Willigendaal. Zij is gedoopt op 23-12-1803 in Uden. Maria is overleden op 06-07-
1851 in Vorstenbosch, 47 jaar oud. Maria is weduwe van Mathijs Adriaans (1804-
1839), met wie zij trouwde op 11-05-1828 in Uden. Maria is weduwe van 
Hendrikus Pepers (1788-1847), met wie zij trouwde op 21-05-1841 in Nistelrode.  
(3) trouwde, 67 jaar oud, op 16-05-1857 in Uden met Maria van Schaijk, 55 
jaar oud. Maria is een dochter van Rudolphus Simon van Schaijk en Anna Maria 
Hendrik van Hooft. Zij is gedoopt op 17-02-1802 in Veghel. Maria is overleden op 
28-12-1879 in Uden, 77 jaar oud. Maria is weduwe van Cornelis Arnoldus van 
Gemert (1789-1844), met wie zij trouwde op 15-05-1825 in Uden. Maria trouwde 
later op 15-01-1868 in Dinther met Joannes Willigendaal (geb. 1822).  

 
De nieuwe bewoners zijn Johannes Habraken en Johanna Angenent en hun kinderen. Ze 
komen vóór 25-10-1844 vanuit Dinther naar deze woonplek. In 1861 zijn ze vertrokken 
naar Uden. 
 

Johannes Habraken, zoon van Joannes Lucas Habraken en Johanna Antonius 
van Stratum. Hij is gedoopt op 22-05-1810 in Dinther. Johannes is overleden op 
07-09-1873 in Uden, 63 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 05-12-1834 
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in Dinther met Johanna Angenent, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 21-06-
1813 in Uden, dochter van Lambertus Angenent en Johanna Janse van der Wallen. 
Johanna is overleden op 25-05-1872 in Uden, 58 jaar oud.  

 
Circa 1861 komen Johannes van Veghel en zijn vrouw Johanna Maria van Dijk en drie 
kinderen van Lendersgat 1 naar deze wonen. In 1863 is Johannes eigenaar van dit huis, 
in een schuldbekentenis stelt hij E111 als borg. 
 
In 1868 brand de woning af en wordt er een nieuwe boerderij gesticht. Het gezin “van 
Veghel-van Dijk” vertrekt in 1871 terug naar Lendersgat 1. 
 

Johannes Theodorus van Veghel is geboren op 05-09-1824 in Vorstenbosch, 
zoon van Johannes (Jan) van Veghel en Wilhelmina Franciscus van der Aa. 
Johannes is overleden op 02-03-1886 in Uden, 61 jaar oud. Johannes trouwde, 31 
jaar oud, op 24-04-1856 in Nistelrode met Johanna Maria van Dijk, 23 jaar 
oud. Johanna is geboren op 15-06-1832 in Uden, dochter van Henricus Joannes 
van Dijk en Huberdina Verhagen. Johanna is overleden op 09-11-1913 in Uden, 81 
jaar oud.  

 
In november 1872 wordt Adrianus van der Valk de hoofdbewoner van deze woning. Hij is 
inmiddels ook de eigenaar.  
 

Adrianus Leonardi van der Valk, zoon van Leonardus Theodori van der Valk en 
Deliana Joannes Verkuijlen. Hij is gedoopt op 25-03-1808 in Uden. Adrianus is 
overleden op 02-07-1882 in Dinther, 74 jaar oud. Adrianus trouwde, 37 jaar oud, 
op 07-06-1845 in Uden met Johanna van de Wallen, 32 jaar oud. Johanna is 
geboren op 04-07-1812 in Uden, dochter van Adrianus van der Wallen en 
Geertruij Wilhelmi (Daandels) van den Weijmelenberg. Johanna is overleden op 
11-05-1862 in Uden, 49 jaar oud.  

 
Martinus Kluijtmans komt in huis en trouwt met de dochter Geertruij van der Valk. Zij 
stichten hier hun gezin. In 1875 kopen zij de woning van hun (schoon)vader. In 1882 
overlijdt Martinus en blijft de weduwe met vier jonge kinderen achter. 
 

Martinus Kluijtmans is geboren op 20-11-1852 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius Kluijtmans en Petronella Langens. Martinus is overleden op 13-09-1882 
in Nistelrode, 29 jaar oud. Martinus trouwde, 22 jaar oud, op 10-02-1875 in 
Nistelrode met Geertruij van der Valk, 28 jaar oud. Geertruij is geboren op 12-
04-1846 in Uden, dochter van Adrianus Leonardi van der Valk en Johanna van de 
Wallen. Geertruij is overleden op 14-03-1888 in Nistelrode, 41 jaar oud. Geertruij 
trouwde later op 30-08-1883 in Nistelrode met Hendrikus (Driek) van der Burgt 
(1850-1906).  

 
Een jaar later hertrouwt Geertruij met Hendrikus van der Burgt. Op 30-08-1883 maken 
zij een notariële akte met huwelijkse voorwaarden op. 
Nadat dit echtpaar twee kinderen binnen het eerste levensjaar zien overlijden moet 
Hendrikus ook zijn vrouw Geertruij in 1890 begraven. 
Hij blijft achter met vier stiefkinderen en wordt hij op 06-09-1889 uitgeschreven naar 
Veghel. Daar hertrouwt Hendrikus van der Burgt in 1890 met Maria van Lieshout. 
 

Hendrikus (Driek) van der Burgt is geboren op 27-11-1850 in Dinther, zoon 
van Johannes van der Burgt en Josiena Dortmans. Driek is overleden op 08-06-
1906 in Nistelrode, 55 jaar oud. Driek:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 30-08-1883 in Nistelrode met Geertruij van der 
Valk, 37 jaar oud. Geertruij is geboren op 12-04-1846 in Uden, dochter van 
Adrianus Leonardi van der Valk en Johanna van de Wallen. Geertruij is overleden 
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op 14-03-1888 in Nistelrode, 41 jaar oud. Geertruij is weduwe van Martinus 
Kluijtmans (1852-1882), met wie zij trouwde op 10-02-1875 in Nistelrode.  
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 18-01-1890 in Dinther met Maria van Lieshout, 29 
jaar oud. Maria is geboren op 23-10-1860 in Veghel, dochter van NN (vader 
onbekend) en Antonia van Lieshout. Maria is overleden op 07-04-1951 in 
Vorstenbosch, 90 jaar oud.  

 
Op 02-04-1889 komt vanuit Uden volgens het bevolkingsregister Antonius Raijmakers 
hier wonen. Hij en zijn vrouw Ardina van der Heijden zijn dan al zeker een maand in 
huis. Hun tweede kind is hier geboren op 24-03-1889. 
Na vijf jaar worden ze weer uitgeschreven (21-05-1894), ze vertrekken naar Dinther. 
 

Antonius Raijmakers is geboren op 31-07-1854 in Veghel, zoon van Wilhelmus 
Raijmakers en Woutrina van Ravenstein. Antonius is overleden op 09-01-1934 in 
Vorstenbosch, 79 jaar oud. Antonius trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1887 in 
Nistelrode met Ardina van der Heijden, 24 jaar oud. Ardina is geboren op 03-
07-1862 in Dinther, dochter van Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne 
Mee) Vogels. Ardina is overleden op 04-03-1938 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Op 23-02-1894 verhuren Hendrikus Hoefs, zijn vrouw Maria van de Burgt en hun 
kinderen Lambertus, Hendrikus en Johanna, een woning met bouwland groot 4.60 
hectare, aan Gerardus Smits. Hoe het in hun bezit is gekomen is nog de vraag. 
 
Op 23-02-1894 staan Gerardus Smits en Petronella van der Zanden als bewoners hier 
geregistreerd. Ze zijn met twee kinderen gekomen van Kapelstraat 11 (E82). 
Op 17-06-1899 vertrekken ze naar Dinther. 
 

Gerardus Smits is geboren op 20-12-1866 in Vorstenbosch, zoon van Johannes 
Smits en Anna Maria van de Langenberg. Gerardus is overleden op 04-06-1940 in 
Berkel-Enschot, 73 jaar oud. Gerardus:  
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-01-1888 in Heeswijk met Petronella van der 
Zanden, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-01-1888 in 
Heeswijk. Petronella is geboren op 04-12-1857 in Dinther, dochter van Martinus 
van der Zanden en Hendrina Gevers. Petronella is overleden op 04-03-1912 in 
Haaren, 54 jaar oud.  
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 03-10-1912 in Boxtel met Lamberdina Libregts, 
ongeveer 46 jaar oud. Lamberdina is geboren omstreeks 1866 in Esch, dochter 
van Antonius Libregts en Anna Maria van Schijndel. Lamberdina is overleden op 
09-10-1933 in Berkel-Enschot, ongeveer 67 jaar oud.  

 
 
In 1899 komen Antonius 
Raaijmakers en  Ardina van der 
Heijden weer terug naar dit huis. 
Ze komen met tien kinderen 
vanuit Dinther.  
Ingeschreven op 03-06-1899 en 
uitgeschreven naar Uden op 23-3-
1903. 
 
Lambertus Hoefs heeft inmiddels 
op 12-05-1900 (akte, 123) deze 
woning van de erven “Hoefs-van 
de Burgt” gekocht. 
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Antonius Raijmakers is geboren op 31-07-1854 in Veghel, zoon van Wilhelmus 
Raijmakers en Woutrina van Ravenstein. Antonius is overleden op 09-01-1934 in 
Vorstenbosch, 79 jaar oud. Antonius trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1887 in 
Nistelrode met Ardina van der Heijden, 24 jaar oud. Ardina is geboren op 03-
07-1862 in Dinther, dochter van Antonius van der Heijden en Anna Maria (Anne 
Mee) Vogels. Ardina is overleden op 04-03-1938 in Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Vanuit Erp komen op 29-1-1903 Gerardus Biemans en zijn tweede vrouw Hendrina de 
Groot naar dit huis. Na amper een jaar vertrekken ze op 16-4-1904 naar Uden. 
 

Gerardus Biemans is geboren op 10-01-1843 in Erp, zoon van Cornelis Joris 
Biemans en Johanna Zweijers. Gerardus is overleden op 25-08-1930 in Uden, 87 
jaar oud. Gerardus:  
(1) trouwde, 46 jaar oud, op 17-06-1889 in Erp met Elisabeth van Berlo, 42 
jaar oud. Elisabeth is geboren op 15-04-1847 in Erp, dochter van Gerardus van 
Berlo en Geertruida Tielemans. Elisabeth is overleden op 17-05-1896 in Erp, 49 
jaar oud.  
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 30-07-1900 in Heeswijk met Hendrina de Groot, 
47 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-07-1900 in Heeswijk. 
Hendrina is geboren op 21-10-1852 in Zeeland, dochter van Wouter de Groot en 
Maria Clara van der Heijden. Hendrina is overleden op 04-05-1924 in Uden, 71 
jaar oud. Hendrina is weduwe van Henricus Hoefs (1830-1899), met wie zij 
trouwde op 05-08-1880 in Nistelrode.  

 
Op 27-2-1904 is vanuit Dinther, de weduwnaar Lambertus Hoefs met een aantal 
kinderen naar deze woning gekomen. Zijn eerste vrouw overleed in mei 1903 te Dinther 
(Eikenhoek). 
Het huis is in bezit geweest van de familie “Hoefs” maar is nu in eigendom van Gerardus 
Biemans de vorige bewoner. 
Lambertus Hoefs vertrekt in 1908 naar de Akkerweg 2 waar hij gaat hertrouwen met de 
weduwe Johanna van Gerwen. Op 29-6-1909 is hij hier uitgeschreven. 
 

Lambertus Hoefs is geboren op 23-12-1865 in Vorstenbosch, zoon van Henricus 
Hoefs en Maria van de Burgt. Lambertus is overleden op 06-04-1942 in 
Vorstenbosch, 76 jaar oud. Lambertus:  
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1895 in Heeswijk met Woutrina 
Wijgergangs, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1895 in 
Heeswijk. Woutrina is geboren op 12-07-1866 in Heesch, dochter van Hendrikus 
Wijgergangs en Maria van Elswijk. Woutrina is overleden op 26-04-1903 in 
Dinther, 36 jaar oud.  
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 07-05-1908 in Nistelrode met Johanna van 
Gerwen, 43 jaar oud. Johanna is geboren op 11-02-1865 in Geffen, dochter van 
Adrianus van Gerwen en Hendrina Verputten. Johanna is overleden op 23-04-1928 
in Vorstenbosch, 63 jaar oud. Johanna is weduwe van Arnoldus Langens (1865-
1907), met wie zij trouwde op 16-06-1898 in Nistelrode.  

 
Gerardus Biemans verkoopt op 29-05-1908 (akte 98) deze boerderij aan Antonius Lucius. 
De toewijzing van de koop vindt plaats 05-06-1908 (akte 102) voor 825 gulden. Voor de 
koop stelt Antonius Lucius op 19-09-1908 (akte 168) een borg. 
 
Daarna komen circa 1909 Johannes van den Broek en Geertruij van den Boogaard hier 
wonen. Op 16-3-1914 vertrekken ze naar Dinther. 
 

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 
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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.  

 
Op 16-2-1914 is Henricus van de Boom vanuit Uden ingeschreven. Petronella Lucius 
komt van Rietdijk 15 (E59). Ze komen wonen in de woning die eigendom is van de vader 
van Petronella Lucius. 
 

Henricus van de Boom is geboren op 12-07-1884 in Dinther, zoon van Johannes 
van den Boom en Hendrica Welten. Henricus is overleden op 13-06-1978 in 
Vorstenbosch, 93 jaar oud. Henricus trouwde, 29 jaar oud, op 12-02-1914 in 
Nistelrode met Petronella Maria (Nel) Lucius, 24 jaar oud. Nel is geboren op 
31-03-1889 in Nistelrode, dochter van Antonius Lucius en Johanna Langens. Nel is 
overleden op 27-10-1968 in Vorstenbosch, 79 jaar oud.  

 
Circa 1956 trouwt de zoon des huizes Adrianus Boom met Lamberta Leeijen. Zij worden 
de volgende hoofdbewoners van deze woning. Inmiddels is de boerderij vervangen door 
een burgerwoning.  
 

Adrianus (Jas) van den Boom is geboren op 26-11-1923 in Vorstenbosch, zoon 
van Henricus van de Boom en Petronella Maria (Nel) Lucius. Jas is overleden op 
31-03-2012 in Veghel (zh), 88 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-2012 in 
Vorstenbosch. Jas trouwde met Lamberta (Berta) Leeijen. Berta is een dochter 
van Adrianus Leeijen en Johanna Maria van den Berg.  

 
Krantenartikel 1939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


