
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
DERPTWEG 5  

 
 
 
 
In 1832 is Gerardus Hendrikus 
Kerkhof de eigenaar van de 
boerderij (sectie: E602/781) . 
In 1840 er een nieuwe eigenaar 
n.l. Lambert Joannes van der 
Zanden. Lambert woont hier 
met zijn vrouw Henrica 
Smulders. 
Circa 1845 komen schoonzoon 
Adrianus van den Tillaart en 
Maria van der Zanden in dit 
huis. 
 
 
 
 

Lambert Joannes van der Zanden, zoon van Joannes Joost van der Sanden en 
Maria Lambertus Thijs Wilbers Tijssen (van de Ven). Hij is gedoopt op 13-03-1788 
in Veghel. Lambert is overleden op 20-04-1859 in Vorstenbosch, 71 jaar oud. 
Lambert trouwde, 26 jaar oud, op 15-01-1815 in Veghel met Henrica Smulders, 
26 jaar oud. Henrica is een dochter van Marcellus Joannes Smulders en Maria 
Joannes Verhagen. Zij is gedoopt op 25-08-1788 in Veghel. Henrica is overleden 
op 07-01-1857 in Vorstenbosch, 68 jaar oud.  

 
Rond 1850 is de woning afgebroken en er is een nieuwe boerderij gesticht. 
Adrianus van den Tillaart en zijn vrouw Maria van der Zanden zijn de nieuwe eigenaars 
deze woning. Zij blijven tot hun overlijden in resp. 1883 en 1886. 
 

Adrianus van den Tillaart, zoon van Willem Joannes van den Tillaart en Arnolda 
Joannes van Meeuwen. Hij is gedoopt op 21-06-1810 in Veghel. Adrianus is 
overleden op 09-04-1886 in Vorstenbosch, 75 jaar oud. Adrianus trouwde, 27 jaar 
oud, op 12-05-1838 in Nistelrode met Maria van der Zanden, 22 jaar oud. Maria 
is geboren op 31-03-1816 in Veghel, dochter van Lambert Joannes van der 
Zanden en Henrica Smulders. Maria is overleden op 06-05-1883 in Vorstenbosch, 
67 jaar oud.  

 
De kinderen van “van den Tillaart” zijn de gezamenlijk erven en enkele vrijgezelle broers 
en zusters blijven hier wonen. Zij worden ook de eigenaars van de boerderij. 
Als hoofdbewoner staat Hendrikus van den Tillaart ingeschreven. In huis zijn verder 
Wilhelmus, Lamberdiena, Johanna en Johanna Maria van den Tillaart. In 1912 vertrekken 
ze naar een nieuw huis aan Rietdijk 16. 
 

Hendrikus van den Tillaart is geboren op 22-07-1843 in Vorstenbosch, zoon 
van Adrianus van den Tillaart en Maria van der Zanden. Hendrikus is overleden op 
02-03-1916 in Vorstenbosch, 72 jaar oud. Hendrikus bleef ongehuwd.  

 
Op 16-1-1912 worden hier Lambertus Crooijmans en Maria van den Brand ingeschreven. 
Maria van den Brand is een kleindochter van Adrianus van der Tillaart en Maria van der 
Zanden. Ze komen uit Erp en vertrekken op 3-3-1914 naar Bakel. 
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Lambertus Crooijmans is geboren op 28-04-1880 in Gemert, zoon van 
Johannes Crooijmans en Johanna van der Putten. Lambertus is overleden op 13-
11-1955 in Bakel en Milheeze, 75 jaar oud. Lambertus trouwde, 29 jaar oud, op 
22-04-1910 in Erp met Maria van den Brand, 34 jaar oud. Maria is geboren op 
01-12-1875 in Uden, dochter van Arnoldus van den Brand en Hendrika van den 
Tillaart. Maria is overleden op 21-04-1931 in Bakel en Milheeze, 55 jaar oud. 
Maria is weduwe van Gerardus van Dooren (1877-1906), met wie zij trouwde op 
13-02-1903 in Uden.  

 
Henricus Verhoeven komt met 
echtgenote Maria van den Broek 
vanuit Uden op 19-3-1914 naar 
deze plek. Na 14 jaar vertrekt de 
weduwnaar Henricus met zijn 
zeven kinderen op 20-3-1928 naar 
Uden. 
 
Henricus Verhoeven is geboren 
op 16-12-1876 in Uden, zoon van 
Francis Verhoeven en Hendrina 
van de Laar. Henricus is overleden 
op 28-01-1936 in Den Dungen, 59 
jaar oud. Henricus trouwde, 30 
jaar oud, op 10-05-1907 in 

Nistelrode met Maria van den Broek, 30 jaar oud. Maria is geboren op 30-04-
1877 in Veghel, dochter van Jan van den Broek en Mechelina Pennings. Maria is 
overleden op 02-05-1924 in Vorstenbosch, 47 jaar oud.  

 
Op 20-3-1928 komen vanuit Heesch, Hendrikus Neelen met zijn vrouw Maria Gevers hier 
wonen. Zij blijven kinderloos maar krijgen (1934-1937, uit Heesch) de zorg over drie 
pleegkinderen Adriana, Frans en Jo van den Berg. 
In 1945 vertrekken ze naar een woning verderop in de straat op Derptweg 11. 
 

Hendrikus (Driek) 
Neelen is geboren op 08-
12-1888 in Heesch, zoon 
van Antonius Neelen en 
Wilhelmina Leeijen. Driek 
is overleden omstreeks 
1958, ongeveer 70 jaar 
oud. Hij is begraven in 
Vorstenbosch. Driek 
trouwde, ten hoogste 40 
jaar oud, vóór 1928 met 
Maria Gevers, ten 
hoogste 42 jaar oud. 
Maria is geboren op 25-
03-1886 in Dinther, 
dochter van Petrus 
Gevers en Francisca Dobbelsteen.  

 
Nog voor 1945 komen het pas getrouwde stel,  Arnoldus (Nol) van den Brand en 
Elisabeth (Lies) van der Linden hier in huis. Zij stichten hier hun gezin van zes kinderen. 
Nol van den Brand is een achterkleinzoon van Adrianus van den Tillaart een eerdere 
bewoner. 
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Arnoldus Johannes (Nol) 
van den Brand is geboren 
op 01-10-1919 in Uden, zoon 
van Martinus van den Brand 
en Johanna Maria van den 
Elsen. Nol is overleden op 10-
08-1994 in Vorstenbosch, 74 
jaar oud. Nol trouwde 
omstreeks 1944 met 
Elisabeth Catharina (Lies) 
van der Linden. Lies is 
geboren op 12-03-1920 in 
Gogh. Lies is overleden op 
18-09-1996 in Vorstenbosch, 
76 jaar oud.  
 

 
De boerderij is gesplitst in twee woondelen, in het voorhuis wonen Nol en Lies en in het 
achterhuis gaat zoon Willy van den Brand en Christina van den Linden wonen. 
Na overlijden en vertrek zijn hier andere bewoners gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
 
 
In 1973 is op dit adres nog een clandestiene stokerij ontdekt.  
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