
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
RIETDIJK 15 
 
In 1878 sticht Hendrikus Langens hier een nieuwe boerderij (sectie: E1177). Hij en zijn 
vrouw gaan hier wonen. Ze komen van Akkerweg A (verdwenen woonplek naast 
Akkerweg 2). 
In 1888 komt schoonzoon Antonius Lucius in huis en huwt met dochter Johanna Langens. 
Zij blijven heel kort en vertrekken naar Akkerweg 2. 
 

Hendrikus Langens is geboren op 13-05-1834 in Vorstenbosch, zoon van 
Johannes Langens en Maria Anna van den Helm. Hendrikus is overleden op 09-02-
1900 in Vorstenbosch, 65 jaar oud. Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 28-02-
1862 in Veghel met Johanna van den Tillaart, 28 jaar oud. Johanna is geboren 
op 24-06-1833 in Veghel, dochter van Arnoldus van den Tillaart en Maria van 
Lieshout. Johanna is overleden op 20-02-1900 in Vorstenbosch, 66 jaar oud.  

 
Op 13-11-1897 komt hier in huis Johanna van Gerwen. Zij trouwt met de inwonende 
zoon Arnoldus Langens. Ze blijven er tot circa 1900 wonen en vertrekken dan naar een 
ander “Langenshuis” op Akkerweg 2. 
 

Arnoldus Langens is geboren op 19-04-1865 in Vorstenbosch, zoon van 
Hendrikus Langens en Johanna van den Tillaart. Arnoldus is overleden op 17-06-
1907 in Vorstenbosch, 42 jaar oud. Arnoldus trouwde, 33 jaar oud, op 16-06-
1898 in Nistelrode met Johanna van Gerwen, 33 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 trouwde later op 07-05-1908 in Nistelrode met Lambertus Hoefs (1865-
1942).  

 
In 1903 ruilen Arnoldus Langens en Antonius Lucius met elkaar van woning. Antonius 
koopt voor 1500 gulden, uit de nalatenschap van zijn schoonouders, deze woning 
"genaamd: het nieuwe huis". 
In deze periode is de boerderij nog vernieuwd. 
 

Antonius Lucius is geboren op 09-02-1861 in Heeswijk, zoon van Wilhelmus 
Lucius en Petronella van den Bogaard. Antonius is overleden op 19-03-1922 in 
Vorstenbosch, 61 jaar oud. Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1888 in 
Nistelrode met Johanna Langens, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 18-04-
1864 in Vorstenbosch, dochter van Hendrikus Langens en Johanna van den 
Tillaart. Johanna is overleden op 18-05-1918 in Vorstenbosch, 54 jaar oud.  

 
Wilhelmus Lucius wordt de hoofdbewoner. Op 7-1-1919 komen, van 
Kerkstraat 11,  Wilhelmus en zijn vrouw Wilhelmina Smits en drie 
kinderen in dit huis.  
Op 12-8-1923 worden ze hier uitgeschreven en vertrekken naar D20 
(Kampweg). 
 

Wilhelmus (Willem) Lucius is geboren op 06-10-1893 in 
Vorstenbosch, zoon van Antonius Lucius en Johanna Langens. 
Willem is overleden op 09-06-1983 in Vorstenbosch, 89 jaar oud. Willem trouwde, 
22 jaar oud, op 11-05-1916 in Nistelrode met Wilhelmina Smits, 24 jaar oud. 
Wilhelmina is geboren op 24-09-1891 in Schijndel, dochter van Martinus Smits en 
Nicolasina van der Sangen. Wilhelmina is overleden op 05-09-1960 in 
Vorstenbosch, 68 jaar oud.  
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Vanuit Herpen zijn hier Gerardus 
van den Akker en zijn vrouw  
Johanna Manders ingeschreven. Zij 
stichten hier hun gezin van negen 
kinderen. 
 

Gerardus (Grad) van den 
Akker is geboren op 22-02-
1895 in Herpen, zoon van 
Gerardus van den Akker en 
Theodora Maria Zonnenberg. 
Grad is overleden op 02-01-
1973 in Vorstenbosch, 77 
jaar oud. Grad trouwde, 28 
jaar oud, in 05-1923 met 
Johanna (Hanneke) Manders, 25 jaar oud. Hanneke is geboren op 12-05-1897 
in Schaijk, dochter van Hendrikus Manders en Antonia Laarakkers. Hanneke is 
overleden op 17-02-1987 in Uden, 89 jaar oud.  

 
Krantenartikel 1929: Boerderij afgebrand. 

Later komt hun 
oudste zoon 
Gerrit naar deze 
boerderij. Gerrit 
is getrouwd met 
An Rovers en zij 
woonde eerst een 

korte periode (1958) op Hondstraat 7 en daarvoor een aantal jaren 
in het westen van Brabant (Zevenbergsehoek). 
 

Gerrit van den 
Akker is geboren 
op 19-04-1924 in 
Vorstenbosch, 
zoon van 
Gerardus (Grad) 
van den Akker en 
Johanna 
(Hanneke) 
Manders. Gerrit is 
overleden op 15-
10-1994 in Oss 
(zh), 70 jaar oud. 
Gerrit trouwde, 
31 jaar oud, op 
12-05-1955 in 
Mariaheide met 
An Rovers, 27 
jaar oud. Anna is 
geboren op 22-
08-1927, dochter 
van Petrus (Piet) Rovers en Leonarda (Gerarda) Wilhelmus Dortmans.  

 
Enige tijd na 1994 heeft An van den Akker-Rovers de boerderij verlaten. 
 
Nu medio 2013 is de boerderij gesplitst in twee woondelen. Het voorhuis (Rietdijk 13A, 
was voorheen 15) wordt bewoond door de familie R. de Vet. 
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In het achterhuis (Rietdijk 15) woont Fred van den Elzen met zijn gezin. 

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