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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPT A 
 
Verdwenen woonplek achter op het perceel van Derpt 15. 
 

 
 
In 1832 zijn de kinderen 
van Hendrikus Jansen 
van den Elzen en 
Elisabeth Ariens Gerrit 
van Loosbroek de 
eigenaars van deze 
boerenhoeve (sectie: 
E696) 
Dochter Geertruij woont 
hier met haar man 
Nicolaas van den Hurk 
en hun kinderen. Zij 
worden ook de eigenaars 
van deze woning. 
 
 

 
Nicolaas van den Hurk, zoon van Johannes Arnoldus van den Hurk en Maria 
Corneli van den Heuvel. Hij is gedoopt op 22-10-1788 in Uden. Nicolaas is 
overleden op 12-02-1872 in Vorstenbosch, 83 jaar oud. Nicolaas trouwde, 25 jaar 
oud, op 17-02-1814 in Nistelrode met Geertruij Hendrikus van den Elzen, 23 
jaar oud. Geertruij is een dochter van Hendrikus Jansen van den Elzen en 
Elisabeth Ariens Gerrit van Loosbroek. Zij is gedoopt op 23-01-1791 in Nistelrode. 
Geertruij is overleden op 09-10-1837 in Nistelrode, 46 jaar oud.  

 
Op 19-03-1857 komt vanuit Veghel Matheus Smits in huis, hij trouwt met dochter 
Henrica van den Hurk. Het jonge gezin vertrekt in 1860 naar Derpt 13 waar Matheus 
Smits een nieuwe boerderij (sectie E1010) sticht. 
 

Matheus Smits is geboren op 27-12-1829 in Veghel, zoon van Adriaan Smits en 
Anna van den Oever. Matheus is overleden op 29-12-1908 in Vorstenbosch, 79 
jaar oud. Matheus trouwde, 27 jaar oud, op 12-02-1857 in Nistelrode met 
Henrica van den Hurk, 32 jaar oud. Henrica is geboren op 19-11-1824 in 
Vorstenbosch, dochter van Nicolaas van den Hurk en Geertruij Hendrikus van den 
Elzen. Henrica is overleden op 05-10-1903 in Vorstenbosch, 78 jaar oud.  

 
 
 
 
Hierna komt een andere schoonzoon in huis. Het is Franciscus 
van Oort die in 1861 trouwt met de dochter Johanna van den 
Hurk. Hij wordt hier ook als de hoofdbewoner ingeschreven.  
Als Johanna van den Hurk in 1869 in het kraambed overlijdt 
vertrekt Franciscus van Oort op 24-04-1869 naar Uden. 
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Franciscus van Oort is geboren op 01-07-1828 in Uden, zoon van Anthonius 
Henricus van Oort en Mechelina Thomas Arnold van der Wijst. Franciscus is 
overleden op 05-10-1891 in Uden, 63 jaar oud. Franciscus trouwde, 32 jaar oud, 
op 24-01-1861 in Nistelrode met Johanna van den Hurk, 24 jaar oud. Johanna 
is geboren op 19-03-1836 in Vorstenbosch, dochter van Nicolaas van den Hurk en 
Geertruij Hendrikus van den Elzen. Johanna is overleden op 02-04-1869 in 
Vorstenbosch, 33 jaar oud.  

 
Het landbouwershuis wordt dan door Nicolaas van den Hurk verhuurt aan Johannes 
Kluijtmans. Johannes is gehuwd met Anna Maria van den Hurk een kleindochter van 
Nicolaas.  
In 1872 na het overlijden van Nicolaas van den Hurk wordt na deling Franciscus van Oort 
de eigenaar. 
Op 05-05-1873 vertrekt Johannes Kluijtmans met vrouw en kinderen naar Uden,  
Bedafseweg 2. 
 

Johannes Kluijtmans is geboren op 17-12-1817 in Vorstenbosch, zoon van 
Ruthgerus Joannes Ruthgeri Kluijtmans en Helena Christiaan van der Heijden. 
Johannes is overleden op 20-01-1896 in Vorstenbosch, 78 jaar oud. Johannes 
trouwde, 26 jaar oud, op 20-01-1844 in Nistelrode met Anna Maria van den 
Hurk, 25 jaar oud. Anna is geboren op 01-08-1818 in Vorstenbosch, dochter van 
Nicolaas van den Hurk en Geertruij Hendrikus van den Elzen. Anna is overleden op 
10-07-1883 in Vorstenbosch, 64 jaar oud.  

 
Op 15-09-1874 worden hier Adrianus Pennings en Helena Frankevoort ingeschreven. Zij 
zijn gehuwd in 1873 en huren voor 125 gulden deze woning. 
Als in 1885 Adrianus Pennings overlijdt vertrekt de weduwe Helena op 05-05-1886 met 
haar kleine kinderen naar Dinther. 
 

Adrianus Pennings is geboren op 28-01-1837 in Dinther, zoon van Andreas 
Pennings en Joanna Joannes Aalst. Adrianus is overleden op 07-08-1885 in 
Vorstenbosch, 48 jaar oud. Adrianus trouwde, 36 jaar oud, op 03-05-1873 in 
Uden met Helena Frankevoort, 31 jaar oud. Helena is geboren op 16-03-1842 in 
Vorstenbosch, dochter van Antonius Frankevoort en Adriana Leonardi van der 
Valk. Helena is overleden op 18-11-1904 in Dinther, 62 jaar oud.  

 
Hendrikus van den Tillaart komt met zijn vrouw Geertruida Smits op 15-05-1886 naar 
deze plek. Zij huren de woning van Geertruida de dochter van Franciscus van Oort. 
Op 20-05-1892 vertrekt Hendrikus met zijn inmiddels tweede vrouw Berdina van Gerwen 
naar Dinther. Berdina is hier ingeschreven op 07-10-1891. 
 

Hendrikus van den Tillaart is geboren op 02-02-1855 in Veghel, zoon van Peter 
van den Tillaart en Johanna van Cleef. Hendrikus is overleden op 02-03-1916 in 
Vorstenbosch, 61 jaar oud. Hendrikus:  
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1882 in Nistelrode met Geertruida Smits, 24 
jaar oud. Geertruida is geboren op 28-12-1857 in Vorstenbosch, dochter van 
Matheus Smits en Henrica van den Hurk. Geertruida is overleden op 16-01-1891 
in Vorstenbosch, 33 jaar oud.  
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 24-07-1891 in Uden met Berdina van Gerwen, 46 
jaar oud. Berdina is geboren op 17-05-1845 in Uden, dochter van Franciscus van 
Gerwen en Johanna van der Wijst.  

 
Hierna (1893) is de woning afgebroken en is de plek als weiland ingericht.  
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 


