
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LENDERSGAT A (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) 
 
Verdwenen woonplek op de hoek Rietdijk en vóór Lendersgat 1. 

 
In 1832 is Thomas Henrici van der Voort de eigenaar van deze woning (met herberg, 
sectie: E128). Hij is inwonend bij zijn zoon Hendrikus van der Voort en diens vrouw 
Elisabeth Wonders en hun kinderen.  
Hendrikus is schoenmaker en oefent hier zijn vak uit. 
 

Hendrikus van der Voort, zoon van Thomas Henrici van der Voort en Johanna 
Petri van den Heuvel. Hij is gedoopt op 04-10-1799 in Uden. Hendrikus is 
overleden op 13-03-1847 in Vorstenbosch, 47 jaar oud. Hendrikus trouwde, 26 
jaar oud, op 15-07-1826 in Nistelrode met Elisabeth Wonders, 22 jaar oud. 
Elisabeth is een dochter van Arnoldus Wonders en Agneta van der Kamp. Zij is 
gedoopt op 09-09-1803 in Sint-Oedenrode. Elisabeth is overleden op 19-05-1846 
in Vorstenbosch, 42 jaar oud.  

 
In 1846 overlijdt Elisabeth Wonders in het kraambed bij de geboorte van haar zevende 
kind. Als binnen een jaar ook Hendrikus van der Voort en zijn vader Thomas overlijden 
blijven de kinderen “van der Voort” ouderloos achter. Ze vertrekken naar elders. 
 
Inmiddels is het huis op 10-10-1837 (akte 71, Dinther) aangekocht door Jan van 
Rosmalen. Hij gaat er met zijn vrouw en (stief)kinderen 
wonen, hierdoor is de woning van 1838 tot 1846 dubbel 
bewoond. Op 25-05-1849 is het echtpaar naar Geffen 
vertrokken. 
 
Op 28-10-1846 willen Johannes van Roosmalen en zijn vrouw 
Anna Maria van Heeswijk, het huis openbaar verkopen (akte 
180, Nistelrode). Bij de finale verkoop wordt besloten de 
verkoop niet te laten doorgaan daar de goederen reeds 
verkocht zijn. 
Het is in bezit van Hendrikus Tilmanus Josephus van der Ven 
uit ’s-Hertogenbosch. 
 
In 1849 is jonker Andre Jean Louis baron van den Bogaerde 
van Terbrugge (foto) de eigenaar van het huis. 
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Anna Maria Willem van Heeswijk, dochter van Willem Joannes van Heeswijk 
en Johanna Joannes Pennings. Zij is gedoopt op 13-03-1800 in Heeswijk. Anna is 
overleden op 19-12-1852 in Geffen, 52 jaar oud. Anna:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1824 in Heeswijk met Johannes Danielis 
Strakkens, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1824 in 
Heeswijk. Johannes is een zoon van Daniël Strakkens en Petronella Bloemers. Hij 
is gedoopt op 23-11-1794 in Den Dungen. Johannes is overleden op 25-01-1833 
in Nistelrode, 38 jaar oud.  
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 19-04-1834 in Nistelrode met Jan van Rosmalen, 
35 jaar oud. Jan is een zoon van Henricus Rutgeri van Rosmalen en Hendrina 
Henrici van Nuland. Hij is gedoopt op 05-10-1798 in Uden. Jan is overleden op 23-
11-1871 in Nuland, 73 jaar oud.  

 
Eerder in 1848 is (stief)dochter Hendrica Strakkers in huis gekomen en gehuwd met 
Antonius Verhoeven. Zij huren nu dit Jonkerhuis. 
Op 27-10-1864 één jaar na het overlijden van Hendrica Strakkers vertrekt de weduwnaar 
met zijn kinderen naar Den Dungen. 
 

Antonius Verhoeven is geboren op 26-12-1815 in Den Dungen, zoon van 
Hendrikus Verhoeven en Petronella Strik. Antonius is overleden op 27-02-1901 in 
Den Dungen, 85 jaar oud. Antonius trouwde, 32 jaar oud, op 13-10-1848 in 
Nistelrode met Hendrica Strakkers, 22 jaar oud. Hendrica is geboren op 19-04-
1826 in Heesch, dochter van Johannes Danielis Strakkens en Johanna Maria 
Willem van Heeswijk. Hendrica is overleden op 07-10-1863 in Vorstenbosch, 37 
jaar oud.  

 
Omstreeks 1849 wonen ook in dit huis (in een kamer) de jonggehuwde Johannes van de 
Leijgraaf en Henrica de Jong. Omstreeks 1851 zijn ze vertrokken naar 413. 
 

Johannes van de Leijgraaf is geboren op 26-07-1818 in Veghel, zoon van 
Christiaan Thomas van de Leijgraaf en Anna Maria Marten Antonie Scheepers. 
Johannes is overleden op 05-08-1877 in Vorstenbosch, 59 jaar oud. Johannes 
trouwde, 30 jaar oud, op 11-01-1849 in Nistelrode met Henrica de Jong, 24 jaar 
oud. Henrica is geboren op 12-03-1824 in Vorstenbosch, dochter van Johannes 
Wilhelmus de Jong en Maria van der Zanden. Henrica is overleden op 19-11-1907 
in Uden, 83 jaar oud.  

 
De plek in de kamer is van 1860 tot 1864 (of 1869) ingenomen door de weduwnaar en 
alleenwonende Adrianus Konings. 
 

Adrianus Konings, zoon van Joannes Josephus Konings en Pauline Joannes van 
der Heijden. Hij is gedoopt op 22-05-1810 in Dinther. Adrianus is overleden op 
29-11-1894 in Veghel, 84 jaar oud. Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 18-04-
1834 in Dinther met Gijsberta Pijnappels, ongeveer 24 jaar oud. Gijsberta is 
geboren omstreeks 1810 in Schijndel, dochter van Gijsberus Pijnappels en 
Hendrina van der Schoot. Gijsberta is overleden op 28-01-1843 in Dinther, 
ongeveer 33 jaar oud.  

 
Op 13-05-1864 is Andreas Blewanus met zijn gezin vanuit Deurne naar hier in huis 
gekomen. Hij is commies te Vorstenbosch. Na 1867 verhuist hij met zijn gezin naar de 
naastliggende woning Lendersgat 1. 
 

Andreas Blewanus is geboren op 15-08-1829 in Oosterhout, zoon van Willem 
Blewanus en Cornelia Vermeulen. Andreas is overleden op 03-04-1904 in Oss, 74 
jaar oud. Andreas trouwde, 32 jaar oud, op 07-09-1861 in Tongerle met Jacoba 
de Rooij, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 12-02-1839 in Tongerle, dochter van 
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Willem van Rooij en Maria Leijten. Jacoba is overleden op 06-08-1911 in Oss, 72 
jaar oud.  

 
In 1865 komen hier Johannes Langenberg en Maria van Dijk in het huis wonen. Ze 
blijven hier tot 1876 en vertrekken dan naar Rietdijk A (verdwenen boerderij plek 16). 
 

Johannes van de Langenberg is geboren op 20-09-1835 in Dinther, zoon van 
Hendrikus Jacobus van den Langenberg en Gerardina Joannes van Aalst. Johannes 
is overleden op 09-03-1886 in Vorstenbosch, 50 jaar oud. Johannes trouwde, 28 
jaar oud, op 23-06-1864 in Nistelrode met Maria van Dijk, 26 jaar oud. Maria is 
geboren op 20-10-1837 in Nistelrode, dochter van Antonius Joannes van Dijk en 
Johanna Theodora van der Valk. Maria is overleden op 22-07-1915 in Veghel, 77 
jaar oud. Maria trouwde later op 09-09-1893 in Uden met Antonius van der 
Heijden (1842-1908).  

 
Hendrikus Vogels en zijn vrouw Petronella Langenhuijzen komen eind 1879 vanaf  
Kerkstraat E (verdwenen plek nabij Kerkstraat 69) met hun vijf kinderen naar hier. Ook 
hun vrijgezelle oom Lambertus van de Ven komt mee. Op 10-03-1891 vertrekt het gezin 
naar Veghel. 
 

Hendrikus Vogels is geboren op 11-11-1836 in Vorstenbosch, zoon van 
Josephus (Joost) Vogels en Engelina Nouwens. Hendrikus is overleden op 29-06-
1901 in Veghel, 64 jaar oud. Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1868 in 
Nistelrode met Petronella Langenhuijzen, 32 jaar oud. Petronella is geboren op 
20-11-1835 in Vorstenbosch, dochter van Hendrikus Langenhuijsen en Francijna 
van de Ven. Petronella is overleden op 08-01-1917 in Dinther, 81 jaar oud.  

 
Op 1-7-1991 komt de weduwe Theodora Maria Maas met vijf kinderen naar deze woning. 
Zij komen van de Oude Veghelsedijk 35. Na het overlijden van Theodora Maria in 1914 
blijven nog enkele kinderen hier wonen. 
 

Theodora Maria Maas is geboren op 19-09-1844 in Berlicum, dochter van 
Embertus Peter Maas en Elisabeth van den Heuvel. Theodora is overleden op 07-
04-1914 in Vorstenbosch, 69 jaar oud. Theodora trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-
1873 in Berlicum met Lambertus van de Laar, 31 jaar oud. Lambertus is 
geboren op 24-10-1841 in Nuland, zoon van Nicolaas van de Laar en Anna 
Mechelina Pennings. Lambertus is overleden op 20-12-1890 in Vorstenbosch, 49 
jaar oud.  

 
De zoon Lambertus van de Laar huwt in 1915 met Hendrika van den Bergh. Zij zijn de 
nieuwe huurders van deze woning. Dit echtpaar blijft kinderloos en ze zijn op 17-6-1930 
naar Veghel (Middengaal) uitgeschreven. 
 

Lambertus (Bert) van de Laar is geboren op 04-03-1875 in Berlicum, zoon van 
Lambertus van de Laar en Theodora Maria Maas. Bert trouwde, 39 jaar oud, op 
01-02-1915 in Veghel met Hendrika (Dina) van den Bergh, 29 jaar oud. Dina 
is geboren op 01-05-1885 in Dinther, dochter van Hendrikus (Hein) van den Bergh 
en Berdina van Lieshout.  

 
Vanaf Derptweg 2 trekt op 10-6-1930 het gezin, Adrianus van den Broek en Hendrika 
van den Bogaard, met zeven kinderen in deze woning. Na het overlijden van hun ouders 
blijven de kinderen nog in deze woning. 
 

Adrianus (Janus) van den Broek is geboren op 16-09-1878 in Veghel, zoon 
van Jan van den Broek en Mechelina Pennings. Janus is overleden op 12-06-1937 
in Vorstenbosch, 58 jaar oud. Janus trouwde, 33 jaar oud, op 15-05-1912 in 
Nistelrode met Hendrika van den Bogaard, 29 jaar oud. Hendrika is geboren op 
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02-10-1882 in Vorstenbosch, dochter van Martinus van den Bogaart en Johanna 
van den Heuvel. Hendrika is overleden op 24-12-1942 in Vorstenbosch, 60 jaar 
oud.  

 
 
 
Schoonzoon Piet Dekkers die gehuwd is met dochter 
Gerarda van den Broek woonde hier de eerste jaren 
van hun huwelijk. Hun eerste twee kinderen zijn hier 
geboren (zie foto: met de kinderen Hermine en Gerard 
en oma Hendrika van den Bogaard).  
Vóór 1951  vertrekken ze naar een nieuwe 
gemeentewoning op Rietdijk 23. 
 
Kort hierna is de woning afgebroken en tot erf 
ingericht. 
 
 

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