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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LENDERSGAT B (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) 
 
Verdwenen woonplek achterste deel van Lendersgat 1. 

 
In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij.  
De woning wordt in deze periode 1834 ook nog vergroot (sectie: E 127/760) en bestaat 
uit twee woondelen. 
 
Op 25-01-1840 staat Cornelis van Gerwen bij een lening borg met als onderpand een 
huis. Omdat hij hier woont zal het waarschijnlijk om dit huis gaan. 
Cornelis is schoenmaker en woont hier met zijn tweede vrouw Anna Maria Vogels. 
Cornelis van Gerwen blijft in beide huwelijken kinderloos. 
 

Cornelius van Gerwen, zoon van Joannes Cornelis van Gerwen en Joanna Maria 
van Beek. Hij is gedoopt op 21-05-1809 in Dinther. Cornelius is overleden op 19-
09-1848 in Vorstenbosch, 39 jaar oud. Cornelius:  
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-02-1832 in Veghel met Henrica Hendrikus van 
den Elzen, 30 jaar oud. Henrica is een dochter van Hendrikus Jansen van den 
Elzen en Elisabeth Ariens Gerrit van Loosbroek. Zij is gedoopt op 01-03-1801 in 
Vorstenbosch. Henrica is overleden op 17-05-1838 in Vorstenbosch, 37 jaar oud.  
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 23-10-1839 in Zeeland met Anna Maria Vogels, 28 
jaar oud. Anna is geboren op 25-03-1811 in Zeeland, dochter van Geurt Vogels en 
Johanna Wilm de Groot. Anna is overleden op 26-12-1866 in Vorstenbosch, 55 
jaar oud. Anna trouwde later op 23-08-1849 in Nistelrode met Johannes van der 
Burgt (1818-1893).  

 
Dit huis heeft een aparte ruimte (kamer) die ook regelmatig bewoont wordt. Zo zijn circa 
1837 Matheus Mohnen en Johanna Maria Opsteen hier woonachtig. De woonruimte is al 
rap te klein voor ze. Daarom zijn ze vóór 23-01-1847 met zeven kinderen naar Veghel 
vertrokken. 
 

Matheus Mohnen is geboren op 27-11-1813 in Veghel, zoon van Antonij Peters 
Mohnen en Willemijna Arnoldus Everts van de Loop. Matheus is overleden op 09-
07-1876 in Veghel, 62 jaar oud. Matheus trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1837 in 
Uden met Johanna Maria Opsteen, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 18-09-
1814 in Uden, dochter van Petrus Franciscus Opsteen en Mechtildis Gerardi van de 
Hoogen. Johanna is overleden op 16-04-1885 in Veghel, 70 jaar oud.  
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In de kamer woont na het vertrek van de familie “Mohnen-Opsteen”, het echtpaar 
Theodorus van der Linden en Hendrica van der Velden. Zij hebben geen kinderen en 
vertrekken circa 1850 naar Dinther. 
 

Theodorus van der Linden, zoon van Johannes Theodorus van der Linden en 
Antonia Stephani van Duren. Hij is gedoopt op 02-10-1804 in Dinther. Theodorus 
is overleden op 01-07-1868 in Dinther, 63 jaar oud. Theodorus trouwde, 43 jaar 
oud, op 26-05-1848 in Dinther met Hendrica van der Velden, 44 jaar oud. 
Hendrica is een dochter van Gerardus Hendrik van der Velden en Hendrien Goort 
Stoks. Zij is gedoopt op 01-05-1804 in Dinther.  

 
In 1850 woont er Peter van de Voort. Peter is dan een alleenstaande venter en wordt in 
januari 1855 weer uitgeschreven naar Uden. Hij gaat trouwen. 
 

Peter van de Voort is geboren op 16-04-1823 in Nistelrode, zoon van Arnoldus 
van de Voort en Wilhelmina Roosen. Peter is overleden op 11-01-1894 in 
Vorstenbosch, 70 jaar oud. Peter trouwde, 30 jaar oud, op 28-01-1854 in Dinther 
met Hendrika van de Hogenhof, 37 jaar oud. Hendrika is geboren op 25-12-
1816 in Veghel, dochter van Johannes van de Hogenhof en Arnoldina van der 
Kruijssen. Hendrika is overleden op 08-08-1881 in Vorstenbosch, 64 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Cornelis van Gerwen, hertrouwt de weduwe Anna Maria Vogels met 
de klompenmaker Johannes Van der Burgt. Ze blijven hier wonen. In 1866 overlijdt Anna 
Maria Vogels en hertrouwt Johannes van der Burgt op zijn beurt met Adriana van der 
Sanden.  
Omdat Anna Maria Vogels kinderloos blijft komt Johannes van Burgt in het bezit van deze 
woning. 
Johannes hertrouwt en hij en zijn tweede vrouw Adriana van der Sanden vertrekken in 
1867 naar een nieuwe woning in de Kapelstraat 9. 
 

Johannes van der Burgt is geboren op 09-08-1818 in Vorstenbosch, zoon van 
Johannes van der Burgt en Henrica Rijkers. Johannes is overleden op 12-01-1893 
in Vorstenbosch, 74 jaar oud. Johannes:  
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 23-08-1849 in Nistelrode met Anna Maria Vogels, 
38 jaar oud. Anna is geboren op 25-03-1811 in Zeeland, dochter van Geurt Vogels 
en Johanna Wilm de Groot. Anna is overleden op 26-12-1866 in Vorstenbosch, 55 
jaar oud. Anna is weduwe van Cornelius van Gerwen (1809-1848), met wie zij 
trouwde op 23-10-1839 in Zeeland.  
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 07-11-1867 in Veghel met Adriana van der 
Sanden, 34 jaar oud. Adriana is geboren op 06-11-1833 in Veghel, dochter van 
Hendricus van der Sanden en Helena Koole. Adriana is overleden op 12-12-1904 
in Vorstenbosch, 71 jaar oud.  

 
Na 28-12-1867 komt Andreas Blewanus naar deze woning. Hij en zijn gezin komen van 
een kamer op Lendersgat A (verdwenen woning, plek vóór Lendersgat 1, hoek Rietdijk)  
De vorige bewoners zijn vertrokken waardoor ze hier meer woonruimte ter beschikken 
krijgen voor hun vijf kinderen. Andreas Blewanus is commies (ambtenaar van middelbare 
rang). Op 10-11-1870 worden ze naar Oss uitgeschreven. 
 

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 
Willem van Rooij en Maria Leijten. Jacoba is overleden op 06-08-1911 in Oss, 72 
jaar oud.  
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Adrianus Doede trouwt begin 1873 met Hendrina van den Heuvel. Adrianus komt op 20-
09-1872 vanuit Nuland en Hendrina van D14 (Nistelrodensedijk 5) naar hier.  
Na 16-06-1877 vertrekt het gezin met inmiddels drie kinderen naar de Akkerweg 8. 
 

Adrianus Doede is geboren op 21-06-1846 in Berlicum, zoon van Johannes 
Willem Doede en Adriana van den Berg. Adrianus is overleden op 12-10-1889 in 
Oss, 43 jaar oud. Adrianus:  
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 08-01-1873 in Nistelrode met Hendrina van den 
Heuvel, 31 jaar oud. Hendrina is geboren op 04-07-1841 in Vorstenbosch, 
dochter van Martinus van den Heuvel en Wilhelmina van Hooft. Hendrina is 
overleden op 30-10-1883 in Vorstenbosch, 42 jaar oud.  
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 26-04-1884 in Berghem met Anna van Erp, 28 jaar 
oud. Anna is geboren op 06-06-1855 in Berghem, dochter van Antonius van Erp 
en Johanna Veld.  

 
Na hun huwelijk komen Adrianus van de Loop en Johanna Maria Kluijtmans hier wonen. 
Adrianus wordt ingeschreven op 23--5-1878, hij komt vanuit Veghel. Ze zijn nog steeds 
met z’n tweeën als ze op  24-06-1884 vertrekken naar Kerkstraat E (D88). 
 

Adrianus van de Loop is geboren op 29-08-1847 in Nistelrode, zoon van Adriaan 
van de Loop en Hendrina van der Heijden. Adrianus is overleden op 02-11-1923 in 
Uden, 76 jaar oud. Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1878 in Nistelrode 
met Johanna Maria Kluijtmans, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 22-06-
1852 in Uden, dochter van Johannes Kluijtmans en Anna Maria van den Hurk. 
Johanna is overleden op 12-04-1915 in Uden, 62 jaar oud.  

 
In huis (kamer) wonen sinds 06-07-1880 ook de weduwnaar Adrianus van der Valk en 
zijn dochters Wilhelmina en Marian.  
Zij verblijven heel kort in deze woning en vertrekken in 1881 naar Dinther. 
 

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.  

 
Na 1884 is de woning niet meer bewoond en als schuur ingericht en toegevoegd aan 
Lendersgat 1 (E761). 

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


