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Het eerste huis op Duifhuis dat we beschrijven is het huis waar Jan en Dinie van den Elsen wonen, 
Duifhuizerweg 1 of E05. Zoals we al eerder meldden, zijn er geen hele oude gegevens van de huizen en 
boerderijen op Duifhuis beschikbaar, maar met de hulp van de tegenwoordige en eerdere eigenaren en 
bewoners kunnen we toch een deel van de geschiedenis achterhalen.  
 
Uit het kadaster blijkt dat Wilhelmus van Eert en Johanna Maria Rovers de eerste eigenaren van het perceel 
zijn, waarop een boerderij wordt gebouwd. Mogelijk zijn zij ook de eerste bewoners. Zij verkopen hun 
boerderij vervolgens aan Willem Hendrik Timmers. Rond 1880 worden Joannes van Boxtel en Hendrina 
Ottens de nieuwe bewoners. Joannes van Boxtel is op 28 mei 1870 op achtenzestigjarige leeftijd nog 
getrouwd met Hendrina, die dan vierenvijftig is. In 1883 wordt de boerderij uitgebreid met een aanbouw en in 
1884 wordt er een schuur bij de boerderij 
gebouwd.  
De volgende bewoners zijn Franciscus van der 
Velden en Cornelia de Groot, die in 1910 
verhuizen naar Boskant bij Sint-Oedenrode. 
 
Dan komen op 20 april 1911 Grard Hurkmans 
en Mie  de Louw in de boerderij wonen. Grard 
en Mie zijn op 15 mei 1899 getrouwd en 
hebben eerst op de Hezelaar in Veghel 
gewoond. Ze krijgen negen kinderen, waarvan 
er twee op jonge leeftijd overlijden.  
 
Hiernaast: het gezin van Grard en Mie 
Hurkmans. Vlnr. Marie, Toon, Harrie, Dina, 
Christ en Ant. Vooraan vader Gerardus, Ties en 
moeder Theodora. 
 

Hiernaast: de boerderij op 
Duifhuis uit de tijd dat Grard 
Hurkmans er woonde. 
 
In 1932 koopt Grard Hurkmans 
een boerderij aan de 
tegenwoordige Nieuwe 
Veldenweg  15-17. Grard en 
Mie Hurkmans blijven daar tot 
1941 wonen. 
 
De boerderij op Duifhuis  is dan 
al eigendom van Martinus van 
den Crommert die getrouwd is 
met Johanna Gerarda van 
Lieshout. 
 
 
 



 

 

Vanaf 1939 wonen Martinus van den Tillart en Drica van 
Dooren met hun gezin in de boerderij. Vrijwel direct na 
zijn huwelijk op 1 mei 1939 wordt Martinus opgeroepen 
voor de mobilisatie van het Nederlandse leger, omdat er 
een sterke oorlogsdreiging is. Martinus is maandenlang 
van huis en wordt na de Duitse inval op 10 mei 1940 
zelfs krijgsgevangene gemaakt. Het 
krijgsgevangenschap wordt echter vrij snel na de 
capitulatie opgeheven en Martinus kan terug naar huis.  
 
Hiernaast: de bevestiging van het Rode Kruis dat 
Martinus van den Tillart krijgsgevangene is.  
 

 
                                              Hiernaast: Martinus van den Tillart. 
 
Daarmee is het oorlogsverhaal voor de familie van den Tillart nog 
niet voorbij. In september 1944 ligt hun boerderij in de vuurlinie als 
er bij Mariaheide hevig wordt gevochten tussen de geallieerden en 
de Duitsers. Moeder Drica raakt gewond aan haar voet door een 
granaatscherf. Ze wordt op een ladder naar de familie van Lieshout 
op de Hoogstraat gebracht om daar door een Amerikaanse 
legerarts verzorgd te worden.  
 
Op 29 mei 1948 verongelukt Martinus van den Tillart in de bocht bij 
Jan van Os, waar nu de Nieuwe Veldenweg aansluit op de Pastoor 
van Haarenstraat. Vier en een halve maand later wordt het jongste 
kind, Ties, geboren. Drica blijft dus achter met zeven kinderen. 
Gelukkig zijn er voldoende familieleden die haar helpen met de 
kinderen en de boerderij. In 1951 verhuist Drica met haar kinderen 
naar de boerderij van haar ouders op het Havelt. 

 
Hiernaast:  Drica van den Tillart  in 1949 
met haar zeven kinderen: Ad, An, Sjaan. 
Betsie, Ties, Ria en Martien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende bewoners van de boerderij zijn Bert van de Ven en 
Toos van de Crommert, een dochter van Martinus van de Crommert. 
Bert en Toos zijn op 21 mei  1951 getrouwd. Zij krijgen zes kinderen.  
.  
  
Hiernaast: de trouwfoto uit 1951 van Bert en Toos van de Ven-van 
de Crommert. 
 



 

 

 Hiernaast: het gezin van Bert en 
Toos van de Ven in 1963.                                                       
Staand: José Hans en Dinie.                                                       
Zittend: vader Bert, Theo, moeder 
Toos, Anja en Ria. 
 
Bert heeft een gemengd boerenbedrijf 
met varkens, kippen en koeien en er 
is ook nog een grote groentetuin. 
Dochter Dinie herinnert zich nog dat 
de boerderij een ouderwetse indeling 
had met bedsteden en een ‘herd’. In 
het stookhok werd in een grote 
koperen ketel water gekookt voor de 
teil waarin de kinderen op zaterdag 
werden gewassen. 
 

In 1962 laat Bert van de Ven een nieuw huis bouwen. Het woongedeelte van de oude boerderij wordt 
verbouwd tot koeienstal en er komen varkenshokken. 
In 1999 verhuizen Bert en Toos naar de Molenbeemden in Veghel. Bert overlijdt daar in 2005. Toos verhuist 
daarna naar bejaardentehuis Joachim en Anna. Zij overlijdt in 2009. 
 
Hiernaast: het huis dat 
Bert van de Ven in 1962 
liet bouwen. 
 
Na de verhuizing van 
haar ouders, komt 
dochter Dinie met haar 
man, Jan van den Elsen, 
in het huis wonen.  
Na enige tijd breiden ze 
hun woning uit met een 
aanbouw. Jan en Dinie 
hebben drie kinderen. 
Het bijgebouw van de 
oude  boerderij wordt 
verbouwd tot garage. 
 
Hiernaast: het bijgebouw uit 1884 is nu een garage. 

 
Hiernaast: het gezin van Dinie en Jan van 
den Elsen in 2000. Vlnr Dinie, Ingrid, Paul, 
Jan en Erik.  



 

 

Jan is vrachtwagenchauffeur geweest en is nu met 
pensioen. Dinie heeft, totdat de kinderen geboren 
werden, bij de CHV gewerkt en is later nog actief 
geweest als Alpha-hulp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: Jan en Dinie van den Elsen 
 
Hieronder: het huis in 2021 
 
 


