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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 

LENDERSGAT 12 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) 
 
In 1832 is Johannes Wilhelmus de Jong, arbeider te Uden, de eigenaar van deze zeer 
kleine woning (sectie: E 95). Hij woont er met een gezin van zes kinderen. Als in 1840 
Johannes overlijdt blijft zijn vrouw Maria van der Zanden hier met enkele kinderen tot 
1863 wonen. Ze verkoopt de woning en vertrekt op 26-09-1863 met haar zoon Adrianus 
naar Uden. 
 

Johannes Wilhelmus de Jong is geboren omstreeks 1788 in 
Nistelrode, zoon van Wilhelmus de Jong en Helena van der 
Zanden. Johannes is overleden op 02-10-1840 in Vorstenbosch, 
ongeveer 52 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, 
op 17-02-1811 in Dinther met Maria van der Zanden, 22 jaar 
oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-02-1811 in 
Dinther. Maria is een dochter van Adrianus Johannes van der 
Zanden en Helena Johannes Verkuijlen. Zij is gedoopt op 02-12-
1788 in Veghel. Maria is overleden op 03-03-1867 in Veghel, 78 
jaar oud.  

 
De kopers zijn Arnoldus van Doren en Johanna van den Bogaart. Zij komen er na hun 
huwelijk meteen wonen. Arnoldus is landbouwer van beroep en ze krijgen acht kinderen. 
Na het overlijden van beide echtlieden in 1893 en 1890 zijn de dan nog vijf kinderen elk 
voor 1/5 deel eigenaar van dit huis en erf, groot 11,50 are. Op 23-02-1894 verkopen zij 
het onroerend goed aan  
 

Arnoldus van Doren is geboren op 18-04-1827 in Veghel, zoon van Petrus van 
Doren en Elisabeth van den Biggelaar. Arnoldus is overleden op 29-12-1893 in 
Vorstenbosch, 66 jaar oud. Arnoldus trouwde, 35 jaar oud, op 22-05-1862 in 
Nistelrode met Johanna van den Bogaart, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 
27-11-1832 in Vorstenbosch, dochter van Antonius van den Bogaart en Hendrina 
van Velthoven. Johanna is overleden op 09-03-1890 in Vorstenbosch, 57 jaar oud.  

 
In 1894 vertrekken de laatste bewoners de kinderen Helena en Petrus van Doren naar 
Schijndel. Vrij kort hierna is de woning afgebroken. 
 
Ongeveer tien jaar later in 1904 begint timmerman Petrus van Hooft op deze plek met de 
bouw van een nieuwe woning. Na een jaar worden hij en zijn vrouw, Anna van Uden met 
twee kinderen, hier op 15-6-1905 ingeschreven. Ze blijven er tot 1-10-1917 en 
vertrekken dan naar Veghel. 
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Petrus van Hooft is geboren op 20-09-1867 in Vorstenbosch, zoon van Petrus 
van Hooft en Gerardina van Helvoirt. Petrus is overleden op 31-08-1931 in 
Veghel, 63 jaar oud. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 30-09-1897 in Nistelrode 
met Anna Hendrika van Uden, 28 jaar oud. Anna is geboren op 11-01-1869 in 
Nistelrode, dochter van Johannes van Uden en Theodora van der Voort. Anna is 
overleden op 31-05-1943 in Veghel, 74 jaar oud.  

 
Van de Kerkstraat 59 (verdwenen boerderij met bijbouw) komen Cornelis van Gemert en 
Lamberta Bressers naar de Brakken.  
Cornelis is opperman en sticht hier met zijn vrouw een gezin van dertien kinderen. 
 

Cornelis van Gemert is geboren op 05-03-1885 in Dinther, zoon van Antonius 
van Gemert en Hendrika van den Bogaart. Cornelis is overleden op 06-02-1970 in 
Veghel, 84 jaar oud. Hij is begraven in Vorstenbosch. Cornelis trouwde, 30 jaar 
oud, op 16-07-1915 in Uden met Lamberta Bressers, 21 jaar oud. Lamberta is 
geboren op 08-02-1894 in Uden, dochter van Theodora Bressers. Lamberta is 
overleden op 03-04-1969 in Vorstenbosch, 75 jaar oud. Zij is begraven in 
Vorstenbosch.  

 
Circa 1950 wordt er achter een stuk 
aangebouwd en bestaat de woning uit 
twee woondelen. 
Na deze uitbreiding liep in die periode 
de gemeentegrens van Uden en 
Nistelrode dwars door dit gebouw. 
 
In het voorhuis (Lendersgat 12) 
blijven Cornelis en Lamberta tot hun 
dood wonen.  
Daarna komen hier hun zoon Jo van 
Gemert en Maria van der Zanden. Nu 
medio 2010 woont hier een dochter 
van Theo. 
 

Johannes Maria (Jo) van Gemert, zoon van Cornelis van Gemert en Lamberta 
Bressers. Jo trouwde met Maria van der Zanden.  

 
Het achterhuis (Lendersgat 10) wordt vanaf het begin bewoond door Theo van Gemert en 
Dora van Hintum. Theo was metselaar, tegelzetter en voeger. In 1989 verhuisde het 
echtpaar naar een bejaardenhuisje in Uden. 

 
Theodorus (Theo) van Gemert, 
zoon van Cornelis van Gemert en 
Lamberta Bressers. Theo trouwde met 
Theodora Sophia (Dora) van 
Hintum. Dora is een dochter van 
Martinus van Hintum en Johanna 
Hanegraaf.  
 
Nu medio 2013 wonen hier kinderen 
van de vorige bewoners. 
 

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


