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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT E (voorheen Kapelakkers)  
 
Verdwenen plek tussen Kerkstraat 61 en 69. 

 
 
 
In 1832 is deze woning in bezit 
van Ruthgerus Joannes 
Kluijtmans. Hij woont hier met 
vrouw Helena Christiaan van 
der Heijden en zijn vijf 
kinderen. 
 
Op 19-03-1857 volgt de deling 
van de goederen van wijlen 
Ruth Kluijtmans en Helena van 
der Heijden door de kinderen 
Christiaan, Antonie, Maria, 
Petrus, Johannes en Petronella, 
bestaande uit: Ontroerend goed 
gelegen te Nistelrode 
(Vorstenbosch) een huis, erf, 
tuin en bouwland in de 
Kapelakkers. Verder diverse 
percelen wei- en bouwland, 
gereedschappen, paard, vee, 
karren en huisraad, Dit alles 
voor de prijs van 950 gulden. 
 

Ruthgerus Joannes Ruthgeri Kluijtmans, zoon van Joannes Rutgeri Kluijtmans 
en Petronilla Lamberti Wijnandus Suijskens. Hij is gedoopt op 15-04-1787 in 
Nistelrode. Ruthgerus is overleden op 26-03-1856 in Vorstenbosch, 68 jaar oud. 
Ruthgerus trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1812 in Nistelrode met Helena 
Christiaan van der Heijden, 29 jaar oud. Helena is een dochter van Christiaan 
Jansen Corste (Christ) van der Heijden en Antonet Petri van den Heuvel. Zij is 
gedoopt op 06-01-1783 in Nistelrode. Helena is overleden op 16-05-1853 in 
Vorstenbosch, 70 jaar oud.  

 
Bij de deling van de nagelaten goederen van zijn ouders Ruth Kluitmans en Helena van 
der Heijden op 19 Maart 1857, is aan Piet Kluitmans toegedeeld: Een huis, erf , tuin en 
bouwland groot zeven roeden zestig ellen. Twee akkers elk groot 21 roeden 91 ellen. Een 
derde deel in een perceel weiland gelegen in het Bijndelsveld totaal groot een bunder tien 
roeden zestig el. Een perceel weiland in de Rietbeemden groot vier en dertig roeden.  
 
Na overlijden van zijn ouders woont Peter Kluijtmans op deze plek. Hij huwt in 1857 met 
Geertruij Ruijs. Als in 1861 Peter overlijdt, komt het huis en hof (sectie: E 467/E909), 
perceel ter plaatse genaamd Kapelakkers, in bezit van Geertruij Ruijs zijn weduwe en de 
voogd van zijn kinderen. 
 

Peter Kluijtmans is geboren op 17-12-1825 in Vorstenbosch, zoon van 
Ruthgerus Joannes Ruthgeri Kluijtmans en Helena Christiaan van der Heijden. 
Peter is overleden op 13-09-1861 in Vorstenbosch, 35 jaar oud. Peter trouwde, 31 
jaar oud, op 17-10-1857 in Dinther met Geertruij Ruijs, 24 jaar oud. Geertruij is 
geboren op 02-10-1833 in Oss, dochter van Gerardus Ruijs en Petronella Geurt 
van Loon. Geertruij is overleden op 08-11-1915 in Oss, 82 jaar oud.  
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Geertruij Ruijs verhuisde met haar kinderen naar Loosbroek en verhuurt de woning aan 
Antonius Somers en Hendrika van Wel. Zij komen van de Brakkensedijk 6 (D13) naar 
hier. 
 

Antonius Somers is geboren op 14-02-1814 in Veghel, zoon van Adrianus 
Lamberti Somers en Anna Maria Francis van Lieshout. Antonius is overleden op 
26-09-1899 in Uden, 85 jaar oud. Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1842 
in Nistelrode met Hendrika van Wel, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 20-08-
1815 in Heeswijk, dochter van Petrus Henricus van Wel en Petronella Lamberti 
van de Rijt. Hendrika is overleden op 15-02-1886 in Vorstenbosch, 70 jaar oud.  

 
De volgende huurders (1864) zijn de jonggehuwden Johannes Langenberg en Maria van 
Dijk. 
 

Johannes van de Langenberg is geboren op 20-09-1835 in Dinther, zoon van 
Hendrikus Jacobus van den Langenberg en Gerardina Joannes van Aalst. Johannes 
is overleden op 09-03-1886 in Vorstenbosch, 50 jaar oud. Johannes trouwde, 28 
jaar oud, op 23-06-1864 in Nistelrode met Maria van Dijk, 26 jaar oud. Maria is 
geboren op 20-10-1837 in Nistelrode, dochter van Antonius Joannes van Dijk en 
Johanna Theodora van der Valk. Maria is overleden op 22-07-1915 in Veghel, 77 
jaar oud. Maria trouwde later op 09-09-1893 in Uden met Antonius van der 
Heijden (1842-1908).  

 
Bij hun huwelijk in 1867 komen hier Johannes van der Velden en Wilhelmina Nouwens 
wonen. Een paar maanden na zijn huwelijk wordt Johannes, vanwege het stelen van een 
paard, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij vrouw Wilhelmina Nouwens 
vertrekt dan naar elders. 
 

Johannes van der Velden is geboren op 29-05-1816 in Veghel, zoon van 
Arnoldus van der Velden en Maria van der Heijden. Johannes is overleden op 24-
02-1895 in Nistelrode, 78 jaar oud. Johannes trouwde, 50 jaar oud, op 31-01-
1867 in Nistelrode met Wilhelmina Nouwens, 23 jaar oud. Wilhelmina is 
geboren op 15-02-1843 in Uden, dochter van Henricus Nouwens en Allegonda 
Raijmakers. Wilhelmina is overleden op 17-01-1908 in Nistelrode, 64 jaar oud. 
Wilhelmina trouwde later op 16-04-1896 in Nistelrode met Lambertus van Ingen 
(1829-1909).  

 
Op 31-10-1867 verhuurt Geertruij Ruijs namens de erven de woning aan Hendrikus 
Vogels. Hij gaat trouwen met Petronella Langenhuijzen. Zij stichten hier hun gezin en 
blijven er tot eind 1879 wonen. 
 

Hendrikus Vogels is geboren op 11-11-1836 in Vorstenbosch, zoon van 
Josephus (Joost) Vogels en Engelina Nouwens. Hendrikus is overleden op 29-06-
1901 in Veghel, 64 jaar oud. Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1868 in 
Nistelrode met Petronella Langenhuijzen, 32 jaar oud. Petronella is geboren op 
20-11-1835 in Vorstenbosch, dochter van Hendrikus Langenhuijsen en Francijna 
van de Ven. Petronella is overleden op 08-01-1917 in Dinther, 81 jaar oud.  

 
Inmiddels zijn er al weer nieuwe bewoners ingeschreven. Op 07-11-1876 huurt 
Hendrikus Dortmans van de weduwe Geertruij Ruijs het huis. Hij trouwt met Johanna 
Kluijtmans. Na ongeveer vijf jaar vertrekken zij 14-05-1881 naar Dinther. Johanna 
Kluijtmans is een nicht van de eigenaresse. 
 

Hendrikus Dortmans is geboren op 21-09-1843 in Dinther, zoon van Hendrikus 
Dortmans en Elisabeth van den Elzen. Hendrikus is overleden op 12-11-1918 in 
Dinther, 75 jaar oud. Hendrikus trouwde, 33 jaar oud, op 12-05-1877 in Dinther 
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met Johanna Kluijtmans, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 17-09-1846 in 
Uden, dochter van Johannes Kluijtmans en Anna Maria van den Hurk. Johanna is 
overleden op 13-11-1896 in Dinther, 50 jaar oud.  

 
Na een vermoedelijke leegstand komen op 24-06-1884 Adrianus van de Loop en Johanna 
Maria Kluijtmans naar hier. Ze zijn kinderloos en komen van Lendersgat 1. Op 03-06-
1887 vertrekken ze naar Uden. Johanna Maria Kluijtmans is ook een nicht van Geertruij 
Ruijs. 
 

Adrianus van de Loop is geboren op 29-08-1847 in Nistelrode, zoon van Adriaan 
van de Loop en Hendrina van der Heijden. Adrianus is overleden op 02-11-1923 in 
Uden, 76 jaar oud. Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1878 in Nistelrode 
met Johanna Maria Kluijtmans, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 22-06-
1852 in Uden, dochter van Johannes Kluijtmans en Anna Maria van den Hurk. 
Johanna is overleden op 12-04-1915 in Uden, 62 jaar oud.  

 
Voordat de woning gesloopt wordt heeft hier waarschijnlijk ook nog het jonge echtpaar 
Lambertus Zomers en Anna Maria Smits gewoond. 
 

Lambertus (Bertje) Zomers is geboren op 27-11-1856 in Vorstenbosch, zoon 
van Antonius Somers en Hendrika van Wel. Bertje is overleden op 13-03-1933 in 
Vorstenbosch, 76 jaar oud. Bertje trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1887 in 
Nistelrode met Anna Maria Smits, 28 jaar oud. Anna is geboren op 07-02-1859 
in Vorstenbosch, dochter van Matheus Smits en Henrica van Hurk. Anna is 
overleden op 21-04-1928 in Vorstenbosch, 69 jaar oud.  

 
Christaan, Geertruida, Peter en Regina Kluijtmans, de erven van Peter Kluijtmans en 
Geertruij Ruijs, verkopen de percelen E909 en E908 aan Adrianus van Dijk.  
Adrianus  koopt het huis en erf dat vlak bij zijn eigen woning ligt voor 300 gulden. 
 
Hierna wordt de woning afgebroken en als weiland ingericht.  
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
 


