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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
LENDERSGAT C (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) 
 
Verdwenen woonplek tussen Lendersgat 1 en Lendersgat 7. 

 
Francisca van der Zanden koopt in 1824, 4/5 deel van dit huisje of hut van de andere 
erven van haar grootvader Lambertus Klockgieters (akte 6, 24-01-1824, Dinther). 
 
Francisca en haar man Martinus Klerks en hun kinderen, Johanna, Wilhelmina en 
Antonius komen vóór 09-01-1826 vanuit Veghel hier wonen.  
 

Martinus Klerks, zoon van Jacobus Hendrik Klerks en Joanna Mathias Simon 
Verhagen. Hij is gedoopt op 04-01-1790 in Veghel. Martinus is overleden op 26-
11-1867 in Vorstenbosch, 77 jaar oud. Martinus trouwde, 29 jaar oud, op 19-06-
1819 in Veghel met Francisca van der Zanden, 28 jaar oud. Francisca is een 
dochter van Petrus Francisci van der Sande en Wilhelma Lamberti Klokgieters. Zij 
is gedoopt op 09-07-1790 in Nistelrode. Francisca is overleden op 04-12-1884 in 
Vorstenbosch, 94 jaar oud.  

 
Na het overlijden van Martinus Klerks in 
1867 koopt Jacobus de zoon dit huis. 
Vanuit Den Dungen komt op 06-05-1868 
Francijna Verhagen naar hier. Zij trouwt 
met Jacobus Klerks. Moeder Francisca 
Klerks-van der Zanden blijft tot haar dood 
in 1884 hier wonen. 
In 1893 overlijdt Francijna Verhagen en 
hertrouwt Jacobus Klerks in 1902 met 
Nicolasina van der Wijst.  
Nicolasina is de weduwe van Johannes 
Frankevoort en zij wordt met haar enigste 
zoon Martinus Frankevoort hier op 20-9-
1902 ingeschreven. 

 
Nicolasina overlijdt in 1910 en Jacobus Klerks vertrekt een jaar later naar Vught en wordt 
tot zijn dood (1912) verpleegt in het krankzinnigensticht te Vught. 
 

Jacobus Klerks is geboren op 11-12-1830 in Vorstenbosch, zoon van Martinus 
Klerks en Francisca van der Zanden. Jacobus is overleden op 27-10-1912 in 
Vught, 81 jaar oud. Jacobus:  
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(1) trouwde, 37 jaar oud, op 14-05-1868 in Nistelrode met Francijna Verhagen, 
33 jaar oud. Francijna is geboren op 12-08-1834 in Den Dungen, dochter van 
Antonius Verhagen en Henrica Versantvoort. Francijna is overleden op 14-12-1893 
in Vorstenbosch, 59 jaar oud.  
(2) trouwde, 71 jaar oud, op 25-01-1902 in Nistelrode met Nicolasina van der 
Wijst, 51 jaar oud. Nicolasina is geboren op 14-02-1850 in Uden, dochter van 
Albertus van der Wijst en Maria van de Rijt. Nicolasina is overleden op 09-12-1910 
in Vorstenbosch, 60 jaar oud. Nicolasina is weduwe van Johannes (Jan) 
Frankevoort (1843-1901), met wie zij trouwde op 11-02-1887 in Uden.  

 
Op 20-04-1911 wordt Martinus Frankevoort eigenaar van dit huis van zijn overleden 
stiefvader. Hij woont zelf sinds 1905 in Uden. 
 
Vanuit Beek en Donk, waar ze slecht een aantal jaren woonden, worden op 17-6-1912  
Hendrikus van den Berg en Antonetta Antonissen met hun twee kinderen Henricus en 
Antonia hier ingeschreven. 
Op 26-2-1913 zijn ze naar Dinther uitgeschreven. 
 

Hendrikus van den Berg is geboren op 12-11-1879 in Dinther, zoon van 
Antonius van den Bergh en Antonia van de Wetering. Hendrikus is overleden op 
16-07-1916 in Uden, 36 jaar oud. Hendrikus trouwde, 29 jaar oud, op 11-02-1909 
in Nistelrode met Antonetta Antonissen, 30 jaar oud. Antonetta is geboren op 
01-01-1879 in Vorstenbosch, dochter van Martinus Antonissen en Hendrina de 
Groot.  

 
In 1914 na het vertrek van de laatste bewoners is de woning afgebroken en tot weiland 
ingericht. 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
 


