
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
HONDSTRAAT 4 
 
Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op 
Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers, voor de som 
van fl. 375,-. 
 

Joannes Rutgeri Kluijtmans, zoon van Rutgerus Jan Rutten Kluijtmans en 
Joanna Rumoldi Craijveld (van der Stappen). Hij is gedoopt op 03-07-1736 in 
Vorstenbosch. Joannes is overleden vóór 1795, ten hoogste 59 jaar oud. Joannes 
trouwde, 49 jaar oud, op 08-01-1786 in Nistelrode met Petronilla Lamberti 
Wijnandus Suijskens, 37 jaar oud. Petronilla is een dochter van [misschien] 
Lambertus Wijnandus Suijskens en [misschien] Emerentiana Janssen Tonissen. 
Petronilla trouwde later op 24-05-1795 in Dinther met Johannes Janse van der 
Burgt (1758-1817).  

 
Op 13-12-1833 verkopen Hendrik Kerkhof en zijn huisvrouw Hendrina Kluijtmans, 
bouwlieden op Vorstenbosch de volgende goederen: Huis, hof en bouwland, groot zes en 
een half roeden, zeventig ellen gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode op de 
Kapelakkers. Diverse percelen wei- en bouwland Deze goederen behoren in eigendom toe 
aan Henrica Kluijtmans en zijn haar aangekomen bij erfenis van wijlen hare ouders Jan 
Kluijtmans en huisvrouw, beiden overleden op Vorstenbosch onder Nistelrode. Welke hen 
meer dan dertig jaar toebehoorde. De koper is Joannes Jacobs van der Hagen 
Rijksontvanger te Veghel. 
 
Hendrikus Kerkhof vertrekt met zijn gezin naar Uden (Bedaf). 
 

Hendrikus Kerkhof, zoon van Gerardus Hendrikus Kerkhof en Joanna Theodorus 
van der Linden. Hij is gedoopt op 23-12-1789 in Vorstenbosch. Hendrikus is 
overleden op 30-03-1869 in Erp, 79 jaar oud. Hendrikus trouwde, 21 jaar oud, op 
30-12-1810 in Nistelrode met Henrica Joannes Ruthgeri Kluijtmans, 20 jaar 
oud. Henrica is een dochter van Joannes Rutgeri Kluijtmans en Petronilla Lamberti 
Wijnandus Suijskens. Zij is gedoopt op 17-09-1790 in Vorstenbosch. Henrica is 
overleden op 18-02-1859 in Vorstenbosch, 68 jaar oud.  

 
Krantenartikel van 3-nov-1818, Felle Brand, 4 boerderijen vernietigd in Vorstenbosch! 
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Omstreeks 1855 is Mathijs van Hagen, winkelier te Sint-Oedenrode en de broer van 
Johannes van Hagen de nieuwe eigenaar van deze woning. 
 

Johannes Jacobus van Hagen, zoon van Jacobus Cornelis van Hagen en 
Barbera van der Heijden. Hij is gedoopt op 01-09-1769 in Sint-Oedenrode. 
Johannes is overleden op 24-03-1856 in Veghel, 86 jaar oud. Johannes bleef 
ongehuwd.  

 
Mathijs Jacobus van Hagen, zoon van Jacobus Cornelis van Hagen en Barbera 
van der Heijden. Hij is gedoopt op 08-09-1774 in Sint-Oedenrode. Mathijs is 
overleden op 06-01-1857 in Sint-Oedenrode, 82 jaar oud. Mathijs trouwde, 39 
jaar oud, op 19-11-1813 in Veghel met Anna Maria Aarts, 30 jaar oud. Anna is 
een dochter van Arnoldus Joannes Aarts en Helena Henrica van der Linden. Zij is 
gedoopt op 01-01-1783 in Veghel. Anna is overleden op 21-02-1863 in Sint-
Oedenrode, 80 jaar oud.  

 
Vóór 1834 komt Jan van den Oever met zijn gezin hier vanuit Veghel wonen. Hun 
zevende kind wordt op 24-10-1834 in Vorstenbosch geboren. In 1841 hertrouwt Jan van 
den Oever met de Udense Geertruida Vorstenbosch. 
 

Jan van den Oever, zoon van Embertus Janse van den Oever en Maria Jacobus 
van Berkel. Hij is gedoopt op 22-10-1796 in Veghel. Jan is overleden op 02-04-
1852 in Vorstenbosch, 55 jaar oud. Jan:  
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-10-1821 in Veghel met Anna van den Tillaart, 
24 jaar oud. Anna is een dochter van Joannis Adrianus van den Tillaart en Henrica 
Theodorus Vermeulen. Zij is gedoopt op 29-03-1797 in Veghel. Anna is overleden 
op 02-05-1838 in Vorstenbosch, 41 jaar oud.  
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 13-02-1841 in Uden met Geertruida 
Vorstenbosch, 38 jaar oud. Geertruida is een dochter van Adrianus Antoni 
Vorstenbosch en Joanna Wijnandus van de Velden. Zij is gedoopt op 05-03-1802 
in Uden. Geertruida is overleden op 16-03-1874 in Nistelrode, 72 jaar oud.  

 
Inmiddels is de boerderij (E345) eigendom van de Johannes Theodori Donkers en komt 
het via een erfenis op 28-03-1860 (akte 116) en bezit zijn zoon Theodorus. 
De woning staat kort leeg waarna in 1861 zwager Leonardus van Houtum hier komt 
wonen. Leonardus huwt met Petronella Donkers, zuster van Theodorus de eigenaar. Dit 
huwelijk blijft kinderloos. 
In 1867 vertrekt de weduwnaar Leonardus van Houtum voor een tweede huwelijk naar 
Heeswijk. 
 

Leonardus van Houtum is geboren op 28-05-1828 in Dinther, zoon van 
Johannes van Houtum en Geerdiena Hanegraaf. Leonardus is overleden op 11-02-
1891 in Heeswijk, 62 jaar oud. Leonardus:  
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1861 in Nistelrode met Petronella Donkers, 
26 jaar oud. Petronella is geboren op 09-01-1835 in Nistelrode, dochter van 
Johannes Theodori Donkers en Ardina Piet Smits. Petronella is overleden op 14-
07-1864 in Vorstenbosch, 29 jaar oud.  
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 22-02-1867 in Heeswijk met Maria van Kilsdonk, 
33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-02-1867 in Heeswijk. Maria 
is geboren op 21-03-1833 in Heeswijk, dochter van Nicolaas Theodorus van 
Kilsdonk en Maria Hendrik Dobbelsteen. Maria is overleden op 04-04-1900 in 
Heeswijk, 67 jaar oud.  
 

Johannes van Helvoort is de volgende bewoner hij komt in juni 1867 vanuit Heesch naar 
Vorstenbosch en gaat hier boeren. Vóór 26-06-1869 zijn ze naar Zeeland vertrokken. 
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Adrianus van Helvoort is geboren op 13-12-1829 in Heesch, zoon van Johannes 
Adriaans van Helvoort en Mechelina Perquin. Adrianus is overleden op 17-12-1896 
in Zeeland, 67 jaar oud. Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 19-01-1861 in Zeeland 
met Francisca van Grinsven, 26 jaar oud. Francisca is geboren op 27-02-1834 
in Zeeland, dochter van Hendrikus van Grinsven en Johanna Catharina Spierings. 
Francisca is overleden op 17-09-1897 in Zeeland, 63 jaar oud.  

 
Na een korte leegstand wordt op 8-03-1870 Johannes Timmers hier ingeschreven als de 
nieuwe bewoner. Hij komt met zijn gezin uit Boekel. Zij vertrekken na drie 23-04-1874 
naar Uden. 
 

Johannes (Hannes) Timmers is geboren op 17-10-1838 in Uden, zoon van 
Johannes Theodorus (Dorus) Timmers en Theodora Nicolaas Reniers. Hannes is 
overleden op 23-03-1922 in Uden, 83 jaar oud. Hannes trouwde, 25 jaar oud, op 
21-05-1864 in Uden met Gertruda van Boxtel, 29 jaar oud. Gertruda is geboren 
op 11-07-1834 in Veghel, dochter van Gerardus van Boxtel en Johanna 
Hurkmans. Gertruda is overleden op 10-01-1908 in Uden, 73 jaar oud.  

 
Eigenaar Theodorus Donkers verhuurt op 06-07-1874 de boerderij aan Willem van den 
Berg. Willem komt met vrouw en kind vanuit Dinther. Als zijn vrouw Hendrika 
Steenbergen in Vorstenbosch overlijdt gaat hij weer terug naar Dinther. Uitschrijfdatum 
30-06-1879. 
 

Wilhelmus van den Berg is geboren op 30-04-1831 in Berlicum, zoon van 
Hendrikus Willem van den Berg en Adriana Pieter Tiebosch. Wilhelmus is 
overleden op 09-04-1902 in Nuland, 70 jaar oud. Wilhelmus:  
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1864 in Berlicum met Hendrika 
Steenbergen, 32 jaar oud. Hendrika is geboren op 30-11-1831 in Berlicum, 
dochter van Antonij Steenbergen en Johanna Leendert Bosch. Hendrika is 
overleden op 29-11-1878 in Vorstenbosch, 46 jaar oud.  
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 23-05-1884 in Berlicum met Maria Schouten, 40 
jaar oud. Maria is geboren op 23-07-1843 in Den Dungen, dochter van Albertus 
Schouten en Joanna van der Aa.  

 
Op 13-03-1879 wordt Jacobus School hier ingeschreven. Hij huurt de boerderij voor een 
periode van zes jaar. Jacobus komt met zijn gezin uit Veghel. Op 25-04-1885 vertrekken 
ze naar Uden. 
 

Jacobus School is geboren op 23-11-1843 in Nistelrode, zoon van Petrus Antonie 
School en Johanna van den Broek. Jacobus is overleden op 29-09-1922 in Uden, 
78 jaar oud. Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 19-02-1876 in Uden met Laurina 
Willems, 29 jaar oud. Laurina is geboren op 11-11-1846 in Dinther, dochter van 
Johannes Aart (Jan) Willems en Wilhelmina Leonardus van Dijk. Laurina is 
overleden op 02-03-1887 in Uden, 40 jaar oud.  

 
Vanuit Boekel komen Johannes Habraken en zijn vrouw Johanna Maria van den Elzen 
naar deze woning op 27-07-1885. Zij blijven met hun gezin zeven jaar op deze plek 
wonnen en vertrekken op 15-07-1892 naar Uden, Derpt 2 (in BR staat Dinther). 
 

Johannes Habraken is geboren op 11-09-1840 in Dinther, zoon van Martinus 
Jan Habraken en Dilliana Peter van Hooft. Johannes is overleden op 18-10-1905 in 
Uden, 65 jaar oud. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 13-01-1870 in Gemert met 
Johanna Maria van den Elzen, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 01-09-1848 
in Gemert, dochter van Godefridus van den Elsen en Catharina de Vlam. Johanna 
is overleden op 01-04-1916 in Uden, 67 jaar oud.  
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Na een korte leegstand huurt vanaf 01-06-1894 Petrus Somers de boerderij. Hij blijft 
met vrouw en kinderen hier tot 20-3-1900 wonen. Daarna vertrekken ze naar Uden. 
 

Petrus Somers is geboren op 20-04-1850 in Veghel, zoon van Antonius Somers 
en Hendrika van Wel. Petrus is overleden op 14-08-1923 in Uden, 73 jaar oud. 
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1876 in Uden met Johanna Maria 
Kuijpers, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 03-10-1850 in Uden, dochter van 
Hendricus Kuijpers en Ardina Boudewijns. Johanna is overleden op 17-12-1916 in 
Uden, 66 jaar oud.  

 
Op 08-01-1900 verhuren de erven van Theodorus Donkers de boerderij aan Hendrikus 
Somers. Hij komt met zijn echtgenote Wilhelmina Francissen van Broekkant 8 naar deze 
plek. Het gezin blijft hier negen jaar wonen en vertrekt op 12-05-1909 naar Nistelrode 
(B75). 
 

Hendrikus Zomers is geboren op 16-05-1859 in Vorstenbosch, zoon van 
Antonius Somers en Hendrika van Wel. Hendrikus is overleden op 27-07-1911 in 
Nistelrode, 52 jaar oud. Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1887 in 
Nistelrode met Wilhelmina Francissen, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 
20-08-1863 in Vorstenbosch, dochter van Henricus Francissen en Arnolda van den 
Tillaart. Wilhelmina is overleden op 07-03-1926 in Erp, 62 jaar oud.  

 
Inmiddels is de boerderij van eigenaar veranderd. Buurman Petrus van Houtum koopt 
het op 09-06-1908 voor 1275 gulden van de erven en de verre familie “Johannes 
Donkers gehuwd met Petronella van Lieshout”. 
Hij gaat er niet wonen maar verhuurt het voor zes jaar aan de jonggehuwden Marinus 
van Uden en Anna Maria van der Valk. Op 03-04-1915 vertrekt dit gezin. 
 

Marinus van Uden is geboren op 07-10-1869 in Nistelrode, zoon van Johannes 
van Uden en Maria van Lokven. Marinus is overleden op 04-11-1922 in 
Vorstenbosch, 53 jaar oud. Marinus trouwde, 39 jaar oud, op 11-02-1909 in 
Nistelrode met Anna Maria van de Valk, 32 jaar oud. Anna is geboren op 27-07-
1876 in Dinther, dochter van Petrus van de Valk en Johanna Habraken. Anna is 
overleden op 20-06-1937 in Vorstenbosch, 60 jaar oud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit Dinther komt op 3-6-1915 de weduwnaar Theodorus Gevers met twee kinderen naar 
hier.  
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Op 20-11-1916 wordt Louis van den Heuvel op deze woonplek ingeschreven. Hij is op 06-
11-1916 gehuwd met de dochter Hendrina Cunera (Ardina) Gevers.  
Op 21-1-1921 zijn Louis en Ardina met schoonvader Theodorus Gevers naar Dinther 
(Oude Beemdseweg) vertrokken. 
 

Theodorus Gevers is geboren op 05-10-1857 in Dinther, zoon van Martinus 
Gevers en Adriana van de Velden. Theodorus is overleden op 21-01-1921 in 
Dinther, 63 jaar oud. Theodorus trouwde, 28 jaar oud, op 18-02-1886 in Heeswijk 
met Elisabeth Dobbelsteen, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 
23-02-1886 in Heeswijk. Elisabeth is geboren op 22-04-1863 in Heeswijk, dochter 
van Theodorus Dobbelsteen en Hendrien van Helvoort. Elisabeth is overleden op 
01-05-1899 in Heeswijk, 36 jaar oud.  

 
Hendrikus Cornelis (Driek) Gevers en Theodora (Dorke) van der Burgt die inmiddels 
gehuwd zijn blijven hier wonen. 
 

Hendrikus Cornelis (Driek) Gevers is geboren op 07-02-1894 in Heeswijk, 
zoon van Theodorus Gevers en Elisabeth Dobbelsteen. Driek is overleden op 20-
03-1955 in Vorstenbosch, 61 jaar oud. Driek trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1920 
in Nistelrode met Theodora (Dorke) van der Burgt, 21 jaar oud. Door is 
geboren op 09-02-1899 in Dinther, dochter van Hendrikus (Driek) van der Burgt 
en Maria van Lieshout. Door is overleden op 09-05-1977 in Vorstenbosch, 78 jaar 
oud.  

 
 
 
 
Op 27-05-1926 wordt Petrus Adrianus (Janus) 
van Houtum hier ingeschreven en op 08-07-1926 
ook zijn echtgenote Lamberdina (Dina) van den 
Broek. Dina komt vanuit Dinther. 
 
 
 
 

De oude boerderij die door zijn vader Petrus in 1908 gekocht is wordt circa 1926 
afgebroken en vervangen door een nieuwe. Later is er ook nog een extra woonruimte 
(aanleunwoning) bij gebouwd. Deze ruimte is in een later stadium tijdelijk (1957-1964) 
gebruik als kantoor van de Boerenleenbank. 
 

Petrus Adrianus (Janus) van Houtum is geboren op 03-04-1892 in 
Vorstenbosch, zoon van Petrus van Houtum en Wilhelmina Daandels. Janus is 
overleden op 27-01-1956 in Vorstenbosch, 63 jaar oud. Janus trouwde, 34 jaar 
oud, op 10-06-1926 met Lamberdina (Dina) van den Broek, 27 jaar oud. Dina 
is geboren op 07-11-1898 in Dinther, dochter van Johannes van den Broek en 
Helena van Kessel. Dina is overleden op 14-01-1962 in Vorstenbosch, 63 jaar oud.  

 
Als zoon Adrianus (Adri) van Houtum huwt (1967) is hij de hoofdbewoner. Na verloop 
van tijd wordt de boerderij vervangen door een woonhuis met daar naast en er achter 
het boerenbedrijf. 
 

Adrianus (Adri) van Houtum, zoon van Petrus Adrianus (Janus) van Houtum en 
Lamberdina (Dina) van den Broek. Adri trouwde met Martina (Tini) Smits. Tini 
is een dochter van Gerardus Johannes Smits en Martina Hendrina van der Heijden.  

 
Vóór 2010 is het boerenbedrijf gestopt maar wonen Adri en Tini van Houtum-Smits nog 
op deze plek. 
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Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en 
BHIC. 
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