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Lange jaren hadden drogist Jan van Loon en kantoorboekhandel LABO hier hun winkels. Achter 

het grote gebouw stond de drukkerij van de firma van den Boogaart. Tegenwoordig zijn er drie 

winkels in gevestigd. Vroeger hoorde ook lange tijd het westelijke huis bij dit perceel. Dat was 

het laatste van het Lindeind aan deze kant. Het wordt afzonderlijk besproken. 
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34  

 
 

Aan de woning waar de drogist Jan van Loon gevestigd was, is heden nog goed te zien dat het erf waarop hij 
staat nauw verbonden is met het westwaarts aangelegene. Sedert de 17e eeuw is dat al het geval.  

Jan Vervijns wordt in 1420 genoemd als buurman van Aart Roekeloos1 en in 1422 als buurman van Henrik 
Embrecht van Riel2. Jan woonde tussen Aart en Hein in. In 1420, op de feestdag van Sint Jacob de apostel, 
tussen een en twee uur na de middag, belooft Jan, de zoon van wijlen Jan Vervijns, aan zijn zoon Jan 50 
lichtgulden, op voorwaarde dat hij de vrije hand zal hebben in zijn huis met de hof aan de Vloet `alsoe verre 
als Jan voirscreven dien hof met colen beset heeft`3. Jan Jan Vervijns wordt genoemd als man van Lijsbeth, 
dochter van Jan van Aerle bij Margriet dochter van Wouter Wijten van den Daal4. Hij verwekte bij haar een 
zoon Henrik, bijgenaamd die Meyer5, en een dochter Godeld, welke is getrouwd met Peter van Laerhoven 

 
 
 
1  Otw,R143,16v;  
2
  sH,R.1192,370;  

3
  Otw,R.143,56v;  

4
  Otw,R.148,18v; Otw,R.148,19; Lijsbeths broeder Wouter had een huis tussen het erf van Gijb Heyen en dat van Matthijs 

van Hukelem;  
5  Otw,R.144,18v; Otw,R.152,54;  

 

Lindeind 34 en 35 
Dorpsstraat 2 - 6, 5061 HK 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 34 en 35  •  3 

de zoon van Jan Aarts van Luysen6, de zoon van Aart Peter Toelen7. Jan is naar alle waarschijnlijkheid ook de 
schoonvader van Gijb Heyen, de zoon van Claas Heyen, die ook wel Claas van den Leempoel wordt 
genoemd8 Gijb trouwde met Mechteld dochter van Jan Vervijns en had vijf kinderen. In 1440 is Gijb ten 
behoeve van zijn zoon Jan afgegaan van zijn tocht in een vijfde van een huis en hof binnen de Vrijheid en van 
een beemd onder Gestel bij Oisterwijk, zodat Jan dat part tot onderpand heeft kunnen maken voor de 
afdracht van een half mud rogge jaarlijks, welke hij beloofde aan Adriaan Henriks van den Doren9. Die 
beemd onder Gestel had Gijb verworven van de erven Aart Kermis, de zoon van Willem Kermissen en van 
Engelbeer, diens wijf, de dochter van Gerit Buckincs en hun kinderen. In een erfdeling is deze beemd 
gekomen aan Aart Aart Ennekens als man van Gertruud dochter van Gijb Heyen, die deze in 1456 heeft 
afgestaan aan Broes Janssoon van der Stegen10. 

   

In 1443 heeft Gijsbrecht zijn tocht in `alle goeden daer hi in besittende is, dats te weten als die erfelike guede 
tot heren Cornelys, priester, sine zoen` na de dood van zijn vader `toecomen moghen`, aan genoemde zoon 
afgestaan, zodat die deze verkopen kan aan Andries Heyen, de zoon van zijn broeder Jan Gijsbrechts Heyen. 
Daartoe behoort dan ook een erfpacht uit het huis tussen het erf van Jan Sapeels Aart Roekelooszoon 
oostwaarts en dat van Hein Emmen westwaarts, strekkende van de straat tot de gemeint `die vloet`11.  

Daags voor het feest van Sint Antonis Abt in 1454 komen heer Cornelis Heyen, zijn broeders Jan en Adriaan, 
alsmede Jan Poynenborch als man van Hadewich, en Aart Aarts als man van Geertruud tot een scheiding en 
deling12. Jan Poinenborch krijgt het huis `daer hi nu in woent`; Jan Heyen de helft van een erfenisse `tot 
eenre weyde optie Hupperinge` gelegen (waar Aart Aarts ook land krijgt), met noord- en westwaarts de 
gemene steeg; Adriaan een stuk wei onder Enschot dat zijn vader van zijn broeder Wouter en Jan Jan Vrients 
`gecoft hadde`; heer Cornelis de rente van een mud rogge die zijn vader verkreeg van Gijsbrecht Jacobs, de 
zoon van Gijsbrecht Jacobssoen, en die van zeven lopen rogge die zijn vader van Claas Heyen, de grootvader 
kreeg. Heer Cornelis en Adriaan samen krijgen tenslotte het hier besproken huis. De lasten die daarop 

 
 
 
6  Otw,R.174,15v;  
7  Otw,R.152,60;  
8
  Otw,R.164,28; sH,R.1208,296;  

9
  sH,R.1210,35,zie ook sH,R.1211,80v; Otw,R.1225,323;  

10
  Otw,R.164,28;  

11  Otw,R.153,37v;  
12  Otw,R.162,3;  
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drukken zijn: een pond payment aan de Tafel van den Heiligen Geest, twee oude groten en een hoen als 
erfcijns aan Reinken van Mechelen, ‘s hertogen leenman voor het goed ten Kerkhoven, vijf schelling 
payment, verschuldigd aan `den gesellen` in de kerk van Oisterwijk, en het onderhoud van een roede dijks.  

De beide gebroeders hebben hun ouderlijk huis vervreemd aan Wouter Willem Wouters, die in 1458 als 
eigenaar ervan wordt genoemd13. Wouter draagt op 13 oktober 1460 zijn huis en hof in de Vrijheid over aan 
Jan van den Dijck, de zoon van Henrik, de natuurlijke zoon van Jan van den Dijck14. Jan heeft het huis aan de 
steenweg15 vijf jaar en een dag nadien overgedragen aan Alet, de dochter van Wouter Vranken en de zuster 
van Laureins die molder16. Geen kinderen werden geboren uit haar huwelijk met de secretaris Jacob van der 
Elst, de zoon van Jan Dirks van der Elst uit diens `voirbedde` met Marie, de dochter van Jacob van Ele Aart 
Houtappelszoon17. Aldus zien we in 1501 door Laureins Laureins Vranken beschikken over een groot aantal 
goederen, die hem `in recht van versterve na doet Alet Francken, zijne moeye` zijn aangekomen. Met zijn 
zoons Laureins, Jan en Dirk en zijn dochters Lijsbeth en Ariaan heeft hij zijn recht op een vierde deel van een 
heiveld van 16 lopense onder Huikelom, gelegen naast grond van Elisabeth de weduwe van Jan Bax en haar 
kinderen, en strekkend tot het erf van Jan en Jacob van der Elst, overgedragen aan Willem Poeynenborch18. 

Jacob van der Elst woonde waarschijnlijk dicht bij de kerk. Op 2 januari 1467 heeft hij als man van Aleid 
Wouter Vranken het hier besproken huis voor 30 peter en 13½ lopen rogge in Oisterwijkse maat op 
afbetaling uitgegeven aan Wouter Henrik Vranken19. Die laat het na aan zijn zoon Henrik en zijn dochter 
Cornelia, welke is getrouwd met Aart Henrik Sapeels. Beide mannen hebben het huis in 1492 weer 
terugverkocht aan Alet wanneer deze weduwe is geworden20.  

Na haar dood wordt het huis opgewonnen omdat men in gebreke is gebleven op `Ons Liever Vrouwen dach 
als men kerssen dreecht` de rente van een half mud rogge te voldoen welke Wouter Willem Wouters op 21 
maart 1452 beloofde aan Ariaan Heyen en welke is vererfd op diens zoon Jan Ariaan Heyen21. Weer vier jaar 
later, in 1508, komt de provisor van de Tafel van den Heiligen Geest, Henrik Willem Emmen, weer vergeefs 
aankloppen voor een rente van een mud rogge welke in 1450 werd gevestigd. Voor een half mud rogge en 
de achterstallige betalingen wordt het onderpand op 12 september 1508 verkocht aan Aalbrecht Willem 
Aalbrechts, de oosterbuur22. Dat half mud rogge herinnert aan een legaat vanwege Jan Adriaan Heyen die 
op 27 augustus 1504 ten overstaan van de notaris Jan van der Schuren, de Horreo, priester, `viceplebanus 
ecclesie sancti Petri in Oisterwijck` een uiterste wilsbeschikking heeft gemaakt23.  

Jan beoogde meer dan alleen over zijn aardse goederen te beschikken. Immers, `in den yersten soe maect 
Jan Heyen, testatoer, ende beveelt Gode van hemelrijck ende alle den hemelschen heere: sijn ziele als zijnen 
werdichsten scat, ende zijn lichaem der erden`. Bij de uitvaart moeten onder de armen twee philippusgulden 
worden verdeeld.  

 
 
 
13

  sH,R.1228,69v; Otw,R.161,12;  
14  sH,R.1231,247;  
15  sH,R.1235,3v;  
16  sH,R.1235,123v;  
17  Otw,R.153,33v; Otw,R.174,23v;  
18  Otw,R.205,21v; op 20 juni 1481 is Jan, `sone Willem Wythen` voldaan door Laureins Laureins Wouter Vrancken van de 

pacht van de Creytenmolen voor een `vierdel` van de pacht, die tot Bamis verschijnen zal, te weten zeven mud rogge 
(Otw,R.187,1). Zijn zoon Dirk heeft een zoon Antonis. Lijsbeth heeft uit haar huwelijk met Merk Gijsels twee dochters, 
Elisabeth en Anna (Otw,R.238,9);  

19
  sH,R.1236,238;  

20
  sH,R.1261,382v;  

21
  Otw,R.208,18v (d.d. 25 juni 1504);  

22  Otw,R.212,38;  
23  GA ged. 42,57v; GA ged. 42,189v;  
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Aan de kerk van de bisschop, de Sint Lambrechtskerk in Luik moeten vijf stuiver komen, aan `Onser Liever 
Vrouwen in sijne prochiekercke` vijf stuiver, aan Sinte Kathelijnen evenzo en aan Sinte Berbelen `zijnen 
alderbesten tabbaert`. De kapelaan moet een stoter en de koster een stuiver krijgen.  

Voorts bedenkt Jan Heilken `die hem in sijnder sieckten gedient heeft`, Lauken die zijn zwaard, `wambeys 
ende hymde ende een paer quader hoezen` moet krijgen, het Gasthuis dat zijn bed met sargie moet krijgen, 
en zijn verwanten. Tenslotte vermaakt Jan aan `Onser Liever Vrouwen inde Capelle aen de Lijnde tot 
Oesterwijck`, waar hij op kijkt vanuit zijn ziekbed ten huize van Bits Heyen, een erfpacht van een mud rogge 
die hij heft van Cop Emmen, om dat de besteden voor `eenen euwighen lichte`, alsmede aan de Tafel van 
den Heilgen Geest een erfpacht van een half mud rogge dat hij heft van het huis van Wouter Martens, om 
dat te spinden op zijn jaargetijde24.  

Aan Henrik, de zoon van Wouter Martens, heeft Aalbrecht Willem Aalbrechts het hier besproken huis op 
Sint Servaasdag in 1510 overgedragen. De tocht erin is voor Henrik zelf en het erfrecht voor de kinderen uit 
zijn eerste echt met Geertruid25. Aldus vermeldt het rentboek van de Tafel van den Heiligen Geest `Heyn 
Martens` als gelder van een half mud rogge dat `Jan Ariaen Heyen soen heeft gemaect der tafelen`, gaande 
`van ende uut enen huys ende hoeve met sijnen gronde ende toebehoerten, nu toebehorende Henrick 
Martens, gelegen binnen der vrijheyt van Oesterwijck, tussen erffenissen Jacop Emmen optie een zijde ende 
tussen der erffenissen Jan Wijnen optie ander sijde`26. Deze aantekening geeft te denken dat Hein Martens 
het huis in 1504 alreeds bezat en tengevolge van erfrechtelijke verwikkelingen in opwinningen verloren 
heeft27. 

Lang heeft Hein het huis evenwel niet kunnen houden. In 1513 staat Henrik Willem Emmen, de provisor van 
de Tafel van den Heilgen Geest, alweer voor de deur om het vierde deel, oftewel vier lopen te beuren, van 
een rente welke in 1452 door Wouter Willem Wouters werd beloofd aan heer Cornelis Heyen en welke door 
deze priester voor drie kwart werd vermaakt aan het altaar waarvan hij rector was, dat van het Heilig 
Kruis28, en voor het overige deel aan de armeninstelling29. De provisor weet niet beter te doen dan het 
onderpand in te kopen, maar omdat het huis `mits crancker avonturen bij den brand affgebrant is`, loopt dit 
uit op een flinke strop30.  

In 1516 vindt hij Tielman Willem Huysmans bereid de afgebrande hofstad te kopen31. Tielman bouwt 
dadelijk een huis dat op 27 mei 1516 alreeds belast wordt met een cijns van twee rijnsgulden, te gelden aan 
Peter Arien Sterts32. Tielman komt uit het zeer grote gezin van Willem Gijsbrechts Huysmans en Juut, 

 
 
 
24  Bij een scheiding en deling tussen Pauwels, Wouter en Ariaan, zonen van Benedictus Heyen, in 1512, valt aan Wouter 

ondermeer toe de Catwijckbeemd bij de watermolen, tussen de Hadewichenbeemd en grond van Claas Heyen, strekkende 
van de `Hoelder Aa` tot de gemene voort, alsmede een rente van een half mud rogge uit het huis van Henrik Martens 
`aldernaest` het huis van Jacob Emmen: Otw,R.216,17;  

25
  Otw,R.214,16bis;  

26  GA ged. 54,28; Den Arme gegeven, nummer 199;  
27  Zie ook Otw,R.211,23v (1507); voorts vermeldt het door heer Adriaan Appels aangelegde rentboek van de persoon als 

beneficiant van het `altare Beatae Mariae primae fundationis in ecclesia de Oosterwijck: Henrick die Weer; voer Thiel 
Huijsmans; voer Henrick Martens; voer Aert Sapeels; voertijts Wouter Martens: uut huijs ende hoff eertijts Henrick Emmen 
ende Jan Sapeels dander zijde III scelling payments vallende Lamberti. In antiquo libro sic habet: Item Johannes Vervijns, 
nunc Ghijb Heyen de domo III sc. pay. Facit I stuiver`, Brussel 1,ARA,KA 10719,12). Met Aart Sapeels is wel Aart Henrik 
Sapeels bedoeld.  

28  Otw,R.217,16; Otw,R.161,27; het altaar heet later de eerste fundatie van het altaar van het Heilig Kruis te wezen: 
Otw,R.220,15v;  

29
  Otw,R.220,15v;  

30
  Otw,R.220,15v;  

31  Otw,R.220,16;  
32  Otw,R.220,32v;  
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dochter van Willem Emmen33. Bij Kathelijn dochter van Jan Wijtmans, verwekt hij twee zonen: heer Willem 
Huysmans, ter onderscheiding van zijn heeroom ‘de jonge’ genoemd en Jan Tielman Huysmans, wiens 
kinderen bij Ariken, dochter van Henrik Storemans - wijl Jan zelf al dood is - in 1563 hebben geërfd van hun 
heeroom34. Dat zijn Willem Jan Tiel Huysmans die bij Elisabeth, dochter van Gerit Dierks van den Wiel bij 
Heilwich, dochter van Joost Aarts van Eersel, een dochter heeft verwekt, Adriana genaamd, welke in 1602 
ongeveer 28 jaar oud is35, alsmede Marijken, dochter van Jan Huysmans. Die heeft uit haar huwelijk met 
meester Jan de Bruyn36 een zoon Jan en een dochter Adriana, welke met Jan Jan Henrik Smolders getrouwd 
is37. 

Tielman Willem Huysmans heeft in 1547 zijn huis, erf, achterhuis, hof en aangelag aan de steenweg, dat 
belast is met een erfcijns van 12 stuiver en een blank en een erfpacht van een mud rogge, tesamen met een 
bouwland van vier lopense in de Schijve, verder bezwaard door aan heer Goossen Laureins Groeys ten 
behoeve van diens ongetrouwde zuster Adriana de betaling van een jaarlijkse rente van zes carolusgulden te 
beloven38. Dit huis heeft Tiel nagelaten, maar of een zijner zoons er heeft gewoond is nog de vraag. Jan had 
namelijk nog een ander huis `aende Hoffstadt`. Tesamen met het hier besproken huis wordt het op 16 
december 1560 verkocht. Dat huis aan de Hofstad wordt verkocht door Willem Embert Huysmans en Ariaan 
Gijsberts van Gorcum als momboors van Willem en Merijken, de onmondige kinderen van Jan Tielman 
Huysmans. Het andere wordt evenwel door heer Willem Huysmans en de momboors sámen verkocht omdat 
het familiebezit was39. De koper hiervan wordt Henrik Claassen de Weer, bijgenaamd `den Boer`40.  

Het huwelijk van Henrik de Weer met Jenneken dochter van Willem Aarts de Becker bij Marie dochter van 
Henrik Smekens, bracht geen nakomelingen. Ook had Henrik het ongeluk dat zijn huis ten tijde van de 
opstand afbrandde. Op 18 april 1578 hebben Jan, de zoon van wijlen Jan Claaassen de Weer, Gerit en 
Margriet, kinderen van Frans Claassen de Weer als partij aan de ene zijde, Lambrecht Brocken als man van 
Geertrui en Anna, dochters van Jan Aarts de Becker en Gijsbert, zoon van wijlen Wouter Henrik Smekens, 
ook handelend voor zijn zuster Heilwich, en Adriana Goossens van Riel, wiens moeder Elisabeth, ook een 
dochter van Henrik Smekens was, als partij ter andere zijde, een afgebrande hofstad naast het erf dat 
eertijds van Gielis Kievits was en dat van Jacob Franssen Beyherts, aan laatstgenoemde verkocht. Een 
afgebrande hofstad in de Kerkstraat gelegen naast het erf dat eens van Jan Huysmans was, doen ze ook nog 
van de hand41.  

Bij het huis dat Joseph Beyharts, de zoon van Jacob, heeft gezet op het erf dat zijn vader in 1569 kocht van 
Gielis Kievits42, bleef het hier besproken erf liggen als een hoofke oostwaart`43.  

Hierop is tussen 164744 en 1651 gebouwd door Michiel, de zoon van Cornelis Janssen van Dun. Op 16 
december 1650 beloofd hij een cijns van zeven carolusgulden uit `eene groote woonhuyse met twee cleyn 

 
 
 
33

  Otw,R.232,42; Otw,R.235,21v; zie ook G. Berkelmans, De heilige Johannes van Oisterwijk, in De Kleine Meijerij, jrg. 12 
(1959),14;  

34  Otw,R.267,45;  
35  Otw,R.297,44;  
36  Otw,R.284,55;  
37  Otw,R.298,26;  
38

  sH,R.1346,296v; sH,R.1381,80v; Corstken, dochter van Wouter Dirk Bacx bij Marie, dochter van Antonis heer Floriszoon 
beurde in 1561 uit Tielman Huysmans huis bij de Kerkstraat een rente van zes carolusgulden;  

39  Otw,R.264,54v;  
40

  GA ged. 54,22v;  
41

  Otw,R.281,II,21v;  
42

  Otw,R.273,46v;  
43  Otw,R.335,50v;  
44  Otw,R.341,73;  
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woonhuyskens beneffens` aan Dierk Rutgers van Berckel45. Deze woningen blijven echter steeds in één hand, 
zodat we nu eens kort kunnen zijn46.  

 
 

35 den Bonten Os  
We spreken nu over het erf dat ligt waar kantoorboekhandel Labo van Wied van den Boogaard was 
gevestigd, tegenover het postkantoor en nadien is gesplitst in twee winkels. 

In 1419 wordt een huis naast `Aert Kermissen erve oestwaert` verkocht47. Deze Aart Kermis was getrouwd 
met een zekere Engelbeer, doch had geen nakomelingen. Tot zijn erfgenamen behoort Henrik Embrecht 
Smiterssone uit het geslacht Van Riel48. Op 1 oktober 1422 heeft Aart Janssoon die Bie, als man van Aleid, 
dochter van Willem Kermis, aan Henrik Embrechts van Riel verkocht een achtste deel in een huis en hof aan 
`die Plaats`, gelegen tussen het erf van Jan Vervyns en dat der erfgenamen van Lijsbeth Woyten49. Henrik 
heeft het huis nagelaten aan zijn zoon en deze, Embrecht, heeft daags voor Sint Thomasdag in 1476 het huis 
`welc Henrick Embrechts Smiterssone voirscreven tegen die erfgenamen Aert Kemissen ende Enghelberen zijn 
wive mits overgeven erfelyc ghecreghen hadde`en dat hemzelf in een erfdeling aankwam, overgedragen aan 
`Henrick sinen wittighen sone`, die daarmede is `vernuecht` voor de erfpacht van drie mud rogge die hem bij 
huwelijkse voorwaarden waren beloofd50. De fabriek der kerk van Oisterwijk heft uit dit huis dan zes 
schelling en twee penningen, terwijl Henrik ‘s anderendaags kon beginnen met twee oude groten en een 
hoen weg te brengen naar de rechtsopvolgers van de huisvrouw van Reiner van Mechelen, te weten 
Luitgard de dochter van Roelof Roesmont, welke de cijns van Karkhoven hief toen zijn grootvader het huis 
bezat51.  

 
 
 
45  Otw,R.344,108;  
46  Zie verder onder Lindeind 35. 
47

  Otw,R.143,26v;  
48

  Otw,R.182,33v;  
49

  sH,R.1192,370;  
50  Otw,R.182,33v;  
51  Brussel,Leenhof van Brabant,nr. 487; sH,R.1214,97v;  
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Bij zijn vrouw Elisabeth, dochter van Jacob Appels, heeft Henrik twee zoons verwekt, van wie de oudste naar 
de oude Germaanse gewoonte naar de grootvader van vaderszijde Henrik is gedoopt en de tweede naar de 
grootvader van moederszijde Jacob. De oudste zoon is priester geworden. In 1501 slaagt Henrik erin hem 
opgenomen te krijgen onder de altaristen in de kerk van Oisterwijk. Hij belooft daartoe aan heer Laureins 
van den Venne, priester, ten behoeve van de persoon en de altaristen de gebruikelijke erfcijns van vier pond 
payment, waarvoor dan te zijner tijd gecelebreerd kan worden `een jaergetijt voer meester Henricken en 
zijnre ouderen zielen salicheyt`. Daar Henrik niet dadelijk beschikt over onderpanden die met betrekking tot 
de erfcijns `daer goet genoch voer wesen` vest hij de cijns op zijn huis52. Had Henrik haast omdat hij zijn 
einde voelde naderen? Op 16 maart 1502 alreeds wordt de aanzienlijke nalatenschap welke door de dood 
van Henrik en nadien van die van Lijsbeth53, zijn huisvrouw, is opengevallen door heer Henrik, priester en 
Jacob Emmen gescheiden en gedeeld. De te verdelen erfgoederen liggen onder Haaren, Berkel en op de 
Winkel, benevens te Oisterwijk. Ook een deel van het `leenguet` Noorkenscijns, dat Henrik, tesamen met 
Goyaart die Bie, kocht van Roelof van Gent behoort ertoe.  

Het ouderlijk huis met gebouwen op de hof bij de steenweg is toegevallen aan Cop. Tot de lasten die deze 
voor zijn rekening krijgt, behoort ook een erfpacht van zes lopen rogge om te voldoen aan een uiterste 
wilsbeschikking van zijn moeder, welke de kerkfabriek een maaksel had toebedacht ten behoeve van `der 
missen diemen jaerlijks alle weken singende is inder kercke van Oesterwijck des saterdachs voer Onser Liever 
Vrouwen ter noet`. 

   

In 1510 ruilt Jacob met zijn broeder de rechten die deze op het leengoed heeft tegen een erfpacht van twee 
mud rogge en vier lopen, gaande uit het hier besproken huis en een stuk land van vier lopense omtrent de 
`wijntmoelen ter Nedervonder`. Heer Henrik heeft deze rente overgedragen aan de Tafel van den Heiligen 
Geest54. Jacob gebruikt inmiddels zijn huis naast andere goederen herhaaldelijk als zekerheid voor de 
nakoming van zijn aanzienlijke verplichtingen als groot koopman55, doch wanneer hij op 17 mei 1517 aan 
heer Dierk Kievits een rente van 12 gulden verkoopt uit zijn huis in de Kerkstraat, 12 lopense akkerland in de 

 
 
 
52

  Otw,R.205,44;  
53

 Brussel, KA,Leenhof van Brabant,32,21v;  
54  Otw,R.214,9;  
55  Otw,R.213,3v; sH,R.1279,160v;  
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Schijve en vier lopense in het Moleneind, drukken er op het huis slechts de genoemde rente van de Tafel 
van den Heiligen Geest en een cijns van 2½ stuiver, te beuren door het kapittel van Beek56.  

In 1523 heeft Jacop Henrik Emmen veel geld nodig. Bij de dochter van zijn oude compagnon Goyaart die Bie, 
Elisabeth, de weduwe van Aart Strick, komt hij aan geld door uit zijn huis, erf, hof en andere gebouwen, uit 
een broekland in de Dieze, en een ander broekland daarbij, aan de Aa gelegen, een rente van zes gulden 
‘s  jaars te beloven57. Verder verbindt hij zijn huis en zijn land aan de windmolen voor de betaling van zes 
gulden van 20 stuiver aan de Tafel van den Heiligen Geest58, alsmede voor de betaling van vier rijnsgulden 
aan de Broederschap van het Eerwerdig Heilig Sacrament59. In 1543 blijkt Jacob echter zijn zaken goed 
gedaan te hebben. Zijn huis aan de `Hostadt` is nog slechts belast met twee oude groten en twee 
cijnshoenderen. Als schepen moet Jacob dan echter het goede voorbeeld geven en met veel andere 
Oisterwijkers zijn huis verbinden voor een rente van niet minder dan 120 carolusgulden ‘s jaars, een offer 
dat jaarlijks geplengd zal moeten zijn geworden tot onzaliger gedachtenis van Maarten van Rossem60. 

Jacob Henrik Emmen is getrouwd met Belie, een dochter van Gerit Everarts, en een halfzuster van joffrouw 
Sophie van Berck van de Wijdenberg61. Jonkvrouwe Sophie was getrouwd met Jan Robbrechts van Veen, 
doch liet geen nakomelingen na. Schoorvoetend zijn de Van Bercks met hun familiegoederen bij de rijke 
Jacob overgekomen, wel genoopt te erkennen dat diens vrouw de naaste bloedverwante van joffrouw 
Sophie was. Er was nog een kleine hoop op terugkeer in het spel van leven en dood: Jacob had maar één 
kind. Dat was Lijsken62.  

Jacob Henrik Emmen verkoopt haar in 1534, wanneer ze weduwe is van Jan Joost Zeger Elias een rente van 
zes gulden, haar ter tocht en haar dochter Elisabeth ten erfrecht63. De weduwe is hertrouwd met de 
Bosschenaar Jan Jordaans van Boort, die weduwnaar schijnt te zijn geweest van Gertruid, dochter van Derk 
van Wel. Zij wonnen een zoon Jan, wiens dochter Marieken van Boirt uit haar huwelijk met Huibrecht van 
Vleeck als `eenige sone` Michiel van Vleeck had64, en voorts een dochter Anna, welke de vrouw is geworden 
van Gielis Kievits, zoon van Cornelis Kievits.  

Jacob Emmen, die in 1555 voor het laatste jaar de schepenbank voorzat, zag zijn dochter ten tweede male 
weduwe worden. Elisabeth heeft van hem geërfd in haar weduwestoel, hetgeen haar een door tocht 
onbelemmerde beschikkingsbevoegdheid verstrekte over de erfenis van haar vader. Ook de huwelijkse 
voorwaarden `voer Diericken vanden Hoevel als notaris ende heeren Geraerden Kepken priester ende Jan 
Groys als getuygen daer toe geroepen gepasseert` hinderden niet. Van haar bevoegdheid heeft Lijsken 
overigens gepast gebruik gemaakt. Op 3 juli 1560 heeft ze het huis waar Jacob Emmen in bestorven is ter 
inwoning (boven of beneden `daert huer best gelieven sal`) overgedragen aan Gielis Kievits `hueren 
swager`65. Om niet teveel rekening te hoeven houden met het broze leven van haar kleindochter, wier 
ontijdig overlijden een kwart van haar nalatenschap in handen van vreemden zou kunnen brengen, heeft 
Elisabeth haar belangrijkste goederen niet bij versterf doch bij overdracht onder de levenden op haar 
schoonzoon laten overgaan. Zo is het dan ook Gielis Kievits die het huis dat hij `bij opdracht` van zijn 
schoonmoeder heeft verworven met de houtwas daarbij op de laatste dag van september 1569 

 
 
 
56  sH,R.1288,158;  
57  sH,R.1298,351b; zie ook sH,R.1343,282;  
58

  Otw,R.227,18v;  
59  Otw,R.227,47;  
60  sH,R.1338,207;  
61

  Otw,R.211,2v;  
62

  G. Berkelmans,Omwille van Lysken,in De Kleine Meijerij,jrg. 16 (1963),56;  
63

  sH,R.1319,155v;  
64  Otw,R.304,41;  
65  Otw,R.264,32;  
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overgedragen aan Jacob Franssen Beyherts66. Gielis Kievits heeft zijn huis en hof met 'schuer ende afterhuys 
met hennen gronde ende toebehoirten' gelegen tussen het erf van Aart de becker van Gennip, westwaarts, 
en dat van Henrik Claaszoon de Weer oostwaarts, achter grenzend aan 'de Vloet', bezwaard op 15 mei 1563 
met een erfcijns van twaalf rijnsgulden, die Jan Mattheeussoen de Bunger heeft gekocht voordat het goed 
'aende Hofstadt Jacob Franszoen' wordt verkocht67. Jacob stond toen juist aan het begin van zijn fraaie 
loopbaan. Als zoon van een jong gestorven man uit Steensel of Knegsel kwam hij in het roerige jaar 1566 in 
de schepenbank van Oisterwijk dankzij zijn stiefvader. Zoon van een Oisterwijkse moeder, Ariken, dochter 
van Jacob Jans de Brouwer bij Peterken, dochter van Adriaan die Wolff Aartszoon bijgenaamd Blocx, vond hij 
zijn eerste vrouw ook in Oisterwijk, te weten Goortken, dochter van Jan de Molder Hermanszoon bij 
Jenneken, dochter van Goyaart Sterts. Zij verliezen hun huis door brand. Als weduwnaar van Goortken heeft 
Jacob de hofstad `met allen den materialen daer toe dienende, als kalck, steen, ijserwerck, casijnen ende 
houtwerck, tsamen metten afterhuysken` overgedragen aan de momboors van zijn onmondige kinderen, Jan 
en Fransken, waarop deze Joachim Jacobs de Brouwer en Goyaart Sterts het goed hebben verkocht aan de 
vader der onmondigen68. Jacob schijnt de grond eenvoudig te hebben laten liggen, het is immers nog steeds 
een afgebrande hofstand welke hij op 14 maart 1609 heeft overgedragen aan Joseph Beyharts69. Inmiddels 
had Jacob Beyharts in 1572 Jan de Bunger de verschuldigde cijns van twaalf rijnsgulden niet meer betaald, 
tot voldoening waarvan hij zich persoonlijk niet had verbonden. Jan moest zijn verhaal zoeken door verkoop 
van het onderpand, waaraan hij met vonnis van schepenen werd gericht. Bij het verbuut zag het er al naar 
uit dat de schuldeiser aan zijn trekken zou komen. Hij zei dus te zullen 'suecken ende verhalen' 'daer ende 
zoe zijnen raedt gedragen sal'. Jacob Beyharts stapelt hem hete kolen op het hoofd door te stellen dat hij 
nog van het opgewonnen goed mag ruimen dat wat 'nyet eerdtvast off nagelvast' is. Hierop wordt niet meer 
ingegaan, maar het verbuut wordt besloten, zodra 'de keersse tot dyen eynde nae ouder gewoonten 
intsteken zijnde, rechtelijk uutgegaen' is.70 Jacob moet naderhand toch tot een vergelijk met de opwinner 
van zijn erf zijn gekomen. Joseph, de verkrijger, was immers een zoon uit het tweede huwelijk van Jacob 
Beyharts, gesloten met een Bosch meisje Jenneken geheten, dochter van Marcelis Jan Hermans van Bergen 
bij Judith dochter van Joseph Henriks van den Stayacker. In tegenstelling tot zijn jongere halfbroeders, die 
door de adeldom van hun moeder als jonkers door het leven gingen, was Joseph een weinig ijverzuchtig 
man. Weliswaar zat hij in de schepenbank en was hij zowel provisor van den Heiligen Geest als 
manhuismeester, maar zijn boeken hield hij maar slordig bij. In elk geval heeft hij ook nog de moed 
opgebracht weer een huis te bouwen. Op 27 augustus 1613 verbindt hij zijn huis met hof, schuur en 
achterhuis voor de betaling van een cijns van 12 carolusgulden aan Jenneken, dochter van Herbert Jansen, 
en haar zuster Margriet71.  

In 1636 wordt Joseph Beyherts wegens zijn welvaren en gebruik slechts voor vijf penningen aangeslagen. 
Nochtans had hij buiten zijn `huys, schuer, beestenhuys ende XXXVII roey hooffs met XIIII roeyen hooffs van 
Jan Emberts` nog in gebruik: `drije parcelen ackerlants gelegen in de Schijve doir Blocxhecken ende omtrent 
Coningseyck, tsamen groot VIII lopense XXX roeyen`, een stuk land omtrent Koningseik van twee lopense en 
36 roeden, een stuk weiveld ´opte Cleyn Heye` van drie lopense en 14 roeden, `eene weye aenden Baerdijck 
van Cristina Beyherts` van vijf lopense en 14 roeden, `eene weye opde Cleyn Heye, genoempt de Putten IIII ½ 
lopensaet` en `noch een stucxken weyvelts gecomen van Nuenken Pijpers van twee lopense en 48 roeden. 

Uit zijn huwelijk met Geritken, een dochter van Henrik Lenaart Groys, heeft Joseph geen kinderen nagelaten, 
zodat het huis is geërfd door zijn jongste broeder, jonker Adriaan Beyherts in Den Bosch, die universeel 

 
 
 
66  Otw,R.273,46v;  
67

  Otw, R.392,28; 
68

  Otw,R.281,II,39v;  
69

  Otw,R.303,33;  
70  Otw, R.392,28; 
71  sH,R.1488,283; deze cijns wordt op 27 augustus 1613 alweer gelost;  



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 34 en 35  •  11 

erfgenaam is gemaakt72. Deze machtigt de notaris Adriaan zoon van notaris Gielis Jans de Weer om het huis 
met hof, waartoe de onder Lindeind 36 behandelde grond zal hebben behoord, `schub`, stallinge, grond en 
het hiervoor onder Lindeindeind 34 behandelde hoofke ten oosten daarvan, te verkopen. Op 15 juni 1641 
vindt de overdracht plaats aan een zekere Agneta ten behoeve van haar man Gijsbert Goris de Mommere73. 
Die houdt het huis maar heel kort. Zijn opvolger wordt weer een Oisterwijker, Gerit Dierk Gerits van den 
Wiel, die het woonhuis op 11 juni 1644 heeft overgedragen aan Jan Embert Arien Gooskens74. Als lasten 
drukken op het goed een rente van vijf gulden en 12 stuiver, te betalen aan een mannengasthuis in Den 
Bosch75 en een cijns van 20 stuiver, verschuldigd aan het kind van Adriaan Jan Molders uit Tilburg76. 

Een westelijk deel van het goed (waarschijnlijk het onder Lindeind 36 behandelde erf) schijnt Gijsbert de 
Mommere zich toch te hebben voorbehouden om het te bebouwen. Ingevolge zijn volmacht wordt op 27 
oktober 1646 een huis, hof, grond en toebehoorten (waaronder het `gerecht van plantagie` op de gemeint 
op de Vloet), gelegen aan de Plaats tussen het erf van Antonis de Loos en dat van genoemde Jan Embert 
Adriaans, overgedragen aan Jan Peter Claas Ketelaers77. Op dit huis drukt een erfpacht van acht lopen rogge, 
af te dragen aan de Tafel van den Heiligen Geest, een stuiver en een oord, af te dragen aan het kapittel van 
Hilvarenbeek en een kapitale som van niet minder dan 700 gulden, verschuldigd aan Jan van Blayel.  

Jan, die waarschijnlijk een zoon is van Peter Claas Janssen de Steenbecker alias Ketelairs78 heeft op 11 juli 
1647 het woonhuis met stalling, bakhuis en hove, met grond en toebehoorten en erf, alles gelegen `bij de 
Hoffstadt`, en met het recht van `voerhooffde ende plantagien` overgedragen aan Michiel, zoon van wijlen 
Cornelis Janssen van Dun79. De hypothecaire lening aan Jan van Blayel wordt op 15 juli daaropvolgend 
afgelost. In 1650 trekt hij geld aan door Dierk Rutgers van Berckel een cijns te beloven van zeven gulden 
‘s jaars80. Hij maakte een groot huis en twee kleine woonhuisjes, onderscheiden behandeld onder Lindeind 
34 en 36, tot onderpand.  

Michiel van Dun was getrouwd met Josina de Weer. Zijn vrouw had dus een bekende naam in het Oisterwijk 
van zijn dagen. Ze was echter van de notarisfamilie hoogstens in de verte verwant. Haar grootvader Govaart 
moet een lakenkoper zijn geweest die vanuit Den Bosch naar Antwerpen is getrokken. Diens zoon Jan 
maakte er als koopman en bankier na de Vrede van Munster in 1648 grote zaken. Jans broeder stierf jong. 
Dat was Peter, de vader van Josina. Josinas broeders zaten ook in de grote handel. Jan, die rond 1615 
geboren moet zijn, vertoefde `ten huize van den gekenden handelaar Jan van der Hagen (de la Haye) te 
Sevilla waar hij in onverkwikkelijke zaken gemengd werd`81. Marten Peters de Weer, die van beroep verwer 
was, en dus een vakgenoot van voornoemde Dierk van Berckel, kwam eerst in 1656 op 36-jarige leeftijd als 
poorter naar Antwerpen. Op 19 augustus 1655 loste Michiel van Dun bij hem een cijns van 12 carolusgulden 
af die hij op 23 augustus 1653 had beloofd jaarlijks op Lichtmis te betalen uit twee huizen `neffen 
malcanderen` met anderhalve lopense grond eromheen gelegen binnen de vrijheid bij de Hofstad82. Reeds 
in 1653 was Michiels huis nogal belast. De cijns van een stuiver en twee penningen die hij nog immer aan 
het kapittel van Beek schuldig was viel in het niet bij de 15 gulden die hij Jan de Weer jaarlijks moest 

 
 
 
72  Otw,R.336,82;  
73  Otw,R.335,50v;  
74  Otw,R.338,40;  
75  Zie ook onder Lindeind 33;  
76

  L. Langeweg,Het geslacht Mutsaerts,tabel 23/24;  
77  Otw,R.340,64;  
78  GA ged. 54,13; GA ged. 54,23v;  
79

  Otw,R.341,73; W. de Bakker en P.L. Leget-Kuijlen, Michiel van Dun, een Oisterwijker met Antwerpse contacten, in De Kleine 
Meijerij, jrg 25 (1974), 12-23; 

80
  Otw,R.344,108 (1650);  

81  J. Denucé,De insolvente Boedelskamer, in Antwerpsch Archievenblad, 2e reeks, jrg. 4,120;  
82  sH,R.1608,427;  
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betalen, de 25 gulden die Marten toen al moest beuren en de jaarlijkse som van 35 gulden welke dan 
verschuldigd is aan de weduwe van Jacob Jans van Blayel. Wanneer Marten aangedrongen heeft op aflossing 
zal Michiel niet beter hebben geweten dan naar een ander te stappen. Op Bamis in 1655 verkoopt hij aan 
Gisbertus van Rijnshoven ten behoeve van diens schoonmoeder Cornelia Danckers, weduwe van Jan 
Emonts, een cijns van liefst 18 carolusgulden. Het is nog verbazingwekkend dat het tot 13 april 1697 heeft 
geduurd voor Jacobus van Bladel als evicteur de huizing met nog twee huizingen `wederzijds`, schuur, 
bakhuis, hof en grond, zoals Michiel van Dun die laatst toebehoorde, voor uitwinning in handen krijgt. 

Uit zijn huwelijk met Josina de Weer had Michiel van Dun slechts meisjes: Philippina trouwde met 
Godefridus van Asperen en hertrouwde in 1694 met Arnoldus de Cock van Delwijnen, Adriana, welke 
ongetrouwd gebleven schijnt te zijn, Cornelia, welke de vrouw is geworden van Antonie van Megen en 
Petronella, welke uit haar huwelijk met Jan van de Heyden twee dochters had: Elisabeth en Philippina83.  

Op 6 juli 1694 is Jan van den Bogaert eigenaar geworden van het goed tussen het erf van Jan Embert 
Adriaans en Anneke Wijtmans enerzijds en dat van Jan Antonissen de Loos anderzijds84. Hij schijnt niet in 
Oisterwijk gewoond te hebben. Francis van den Bogaert die het goed ten minste vanaf 1736 tot het tijdstip 
van vervreemding met telkens andere mensen heeft bewoond, is echter een zoon van Jan. Op 10 juli 1751 
heeft Jan Adriaans van den Bogaert uit Boxtel zijn onbedeelde helft in een huis met een hof van een 
lopense, vanouds genaamd Den Bonten Os, aan de Botermarkt gelegen en strekkende van de steenweg tot 
de stroom en in een klein huiske met schuur ten oosten daarvan, hem aangekomen bij versterf van zijn 
grootouders Jan van den Bogaert en Maria, dochter van Peter Wagemakers85, verkocht aan Willem van 
Heusden en zijn oom Frans Jansen van den Bogaert. Als last op het grote huis wordt de gereduceerde 
roggepacht aan de Tafel van den Heiligen Geest, betaald wordend met twee gulden en tien stuiver vermeld, 
alsmede de cijns van negen duiten aan het kapittel van Beek, welke de rentmeester van de Geestelijke 
Goederen dan opstrijkt. De verkoper krijgt 250 gulden, maar voor dit bedrag wil Huibert van Esch als man 
van Elisabeth van den Bogaert Adriaansdochter het goed niet uit de familie laten gaan en op 21 juli reeds 
komt hij vernaderen86. Frans van den Bogaert wordt aldus ook in 1751 nog als bewoner vermeld, tesamen 
met het `queseltie` van Gorkum, welke waarschijnlijk in het kleine huisje heeft gewoond.  

Huibert van Esch woonde ook niet in Oisterwijk maar te Boxtel. Op 4 december 1759 draagt hij zijn huis met 
klein huisje daarnaast over aan Nathan Seligman. Deze ontdekt dat niet slechts een cijns van een stuiver en 
twee penning aan het kapittel van Beek, doch een gewincijns van vijf of zeven duiten aan de erven Walterus 
van Esch verschuldigd is. Bij de scheiding en deling tussen de erfgenamen van Jan van den Bogaert en Maria 
Peter Wagemakers op 2 april 1749 was hiermee geen rekening gehouden, zodat op de betaaldag van de 
cijns in 1767 tussen Francis van den Bogaert en Huibert van Esch, met consent van Nathan, is 
overeengekomen dat de aan juffrouw Van Esch verschuldigde cijns ten laste van de goederen van Francis 
van den Bogaert zal worden gebracht, terwijl de eigenaar van Den Bonten Os op Sint Thomasdag de cijns 
van het kapittel zal opbrengen87. 

Het kleine huis heeft Nathan waarschijnlijk verhuurd aan Mie van Loon88. Het grote huis betrekt hijzelf met 
enkele geloofsgenoten: Aron Meyer en Meyer Drievoet89. In 1771 blijkt de laatste evenwel vervangen te zijn 

 
 
 
83  Otw,R.502,53;  
84

  Otw,R.468,19v;  
85  Otw,R.489,181; de erfenis ging in drie delen: een deel voor Francis van den Bogaert, een deel voor de vijf kinderen van 

Laurens de Noo bij Johanna van den Bogaert en een deel voor Elisabeth, meerderjarige dochter, en Jan, minderjarige zoon 
van Adriaan van den Bogaert bij Clara van Litsenburg;  

86
  Otw,R.421,97;  

87
  Otw,R.423,134;  

88  Mogelijk dezelfde als de weduwe Piet van Loon;  
89  GA 266;  



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 34 en 35  •  13 

door Jan Raymakers90. In 1776 zitten er naast Nathan Seligman Willem van Groningen en Peter van 
Oudenhoven91. In het oostelijk gelegen kleinere huis zit dan Christian Biber.  

Nathan Seligman heeft zowel het huis, geheten Den Bonten Os met schuur, hof en voorhoofd aan de 
stroom, met de bomen daarop staande en wassende, groot ongeveer twee lopense, gelegen bij de 
Botermarkt en strekkende van de steenweg tot een voetpad, als het `klijn huysje nevens het voorzegde huys` 
en nog twee woningen achter op het erf, mondeling verkocht aan juffrouw Aletta Been, weduwe van Marius 
van Fenema, aan welke de goederen op 2 februari 1778 worden getransporteerd. Behalve de oude lasten 
van twee gulden en tien stuiver aan de armen en de cijns van een stuiver en twee penningen op Sint Thomas 
aan het kapittel van Beek, rust er een hypotheek op van 425 gulden ten gunste van kolonel Pieter 
Bouwens92. Aletta heeft na deze overdracht niet lang meer geleefd93; ongeveer 50 jaar oud is zij overleden. 
Daar ze maar één kind had, Hector Hierinymus van Fenema, wordt die in 1781 als eigenaar vermeld. Zijn 
grote huis met aanhorigheden werd bewoond door Jacob Ede, Willem van Groningen, Hendrik van de Voort 
en de weduwe Bartel van Beynen94. Op 7 juli 1783 heeft hij zijn goederen bij de Botermarkt overgedragen 
aan Adriaan van der Pluym en Hendrik Jan Kuypers als voogden over Jan en Johanna, Adriaans kinderen bij 
Maria Anna Schonk95. Het grote huis betrekt Adriaan zelf, het kleinere wordt verhuurd aan de jood Soesman 
Samuel. Jan (±1777 - 1815) die wolwever was, trouwde op 9 november 1812 met Johanna Engelina Gijsberts 
(1772 - 1860) uit Winssen bij Wijchen96 welke in 1832 als weduwe van Jan twee huizen en een roodververij 
op haar naam heeft97. Zij overleeft haar enige kind Maria Anna van der Pluym (1814 - 1836), welke bij haar 
uiterste wilsbeschikking van 18 juni 1836 haar moeder tot haar enige erfgename heeft benoemd. Aldus 
heeft Johanna Engelina Gijsberts op 10 juli 1840 haar goederen (omschreven als een huis, schuur, erf en 
tuin) beslaande 25 roeden en 90 el) overgedragen aan Franciscus en Jacobus van Griensven, timmerlieden, 
en Henrica van Griensven98. Tussen hen komt het in 1883 tot een scheiding en deling als gevolg waarvan 
Francis het goed op zijn naam krijgt. 

 

 
 
 
90  GA 267;  
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  GA 268;  
92  Otw,R.430,87;  
93  Nederlands Patriciaat,jrg. 34 (1948) stelt het overlijden vóór 1775;  
94

  GA 269;  
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  Otw,R.431,172v;  
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  Haar ouders Jan Gijsbert en Barbara Cuppes woonden daar; zij was geboortig van Ewijk in Gelderland;  
97  F.358: huis (13); F.359: huis, schuur, erf (12), roodververij (1); F.360: tuin (1);  
98  Otw,N.5385,48. 
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 34 

   

v.1420  Jan Jan Vervijns x Lijsbeth d. Jan van Aerle 

v.1426  Gijb Claas Heyen x Mechelt Jan Vervijns 

11-2-1440 huis  

16-1-1454? huis hr Cornelis en Adriaan zn Gijb Heyen 

21-3-1453 huis Wouter Willem Wouters 

13-10-1460 huis Jan Henrick n.z. Jan van den Dijck 

16-10-1465 huis Alet Wouter Vranken x Jacob Jan Dirks van der Elst 

2-1-1467 huis Wouter Henrik Vranken 

9-10-1491 huis Alet Wouter Vranken 

25-6-1504 huis Jan Adriaan Heyen (opwinning) 

  H.Geesttafel Otw (opwinning) 

12-9-1508 huis Aalbrecht Willem Aalbrechts 

24-4-1510 huis Henrik Wouter Martens x Geertruid 

19-4-1513 afgebrande hofstad tafel H.Geest (opwinning) 

  Jan Wijns ? 

7-3-1516 afgebrande hofstad Tielman Willem Huysmans 

 huis achterhuis  

16-12-1560 huis  Henrik Claassen de Weer (den Boer) x Jenneken Willem Aarts de Becker 

  in 1574 verbrand (vgl. O,R.312,29) 

18-4-1578 afgebrande hofstad Jacob Franssen Beyherts 

  Joseph Beyherts 

  met L35 en 36 

  tijdens de trefves herbouwd door Joseph Beyherts (. O,R.312,29 13-4-1618) 

  jr Adriaan Beyherts, luitenant te paard in Cie hr ritmr Bendrick 

15-6-1641 huis schuur stalling en hof oost Gijsbert Goris de Mommere x Agneta 

10-5-1644  Gerit Dierk Gerits van den Wiel ? 

v-8-1644 huis schuur stalling Gijsbert de Mombere 

27-10-1646 2 huizen Jan Peter Claas Ketelaers 

11-7-1647 huis stalling bakhuis voorhoofd Michiel Cornelis Janssen van Dun x Josina de Weer 

 groot woonhuis 2 kleine huisjes  

  hieraf oostelijk erf (L36) 

1653 2 huizen 2 L  

  L 36 hier weer bij 

  Theodorus van Asten, klerk (opwinning) 

6-7-1694 3 huizen schuur bakhuis Jan van den Bogaert x Maria Peter Wagemakers 

2-4-1749 huis klein huisje oost schuur 
voorhoofd 

Elisabet Adriaan van den Bogaart (x Huibert van Esch) en Jan Adriaan van den Bogaart bij Clara van de 
Litsenburg de Bonte Os 

10-7-1751 huis klein huisje schuur  Willem van Heusden, vorster en Frans Jan van den Bogaert L34 en 35 de Bonte Os 

21-7-1751  Huibert van Esch x Elisabeth Adriaan van den Bogaert te Boxtel de Bonte Os 

4-12-1759 huis klein huisje oost schuur 
voorhooft 2 L 

Nathan Seligman, jode koopman ws. tbv de Joodse gemeente de Bonte Os 

2-2-1778 huis klein huisje oost 2 huizen 
achter schuur voorhoofd 2 L 

Aletta Been wede Marius van Fenema de Bonte Os 

  Hector Hieronymus van Fenema, schepen 

7-7-1783 huis klein huisje oost 2 huizen 
achter schuur voorhooft 2 L  

krn Adriaan van der Pluym bij Maria Anna Schonk de Bonte Os 

17-5-1788  met voorpoting op de Vloet 

3-2-1810 2 huizen schuur roodververij Jan Adriaan van der Pluym x Johanna Engelina Gijsberts nr 216 en 217 F.358/360 

10-7-1840 2 huizen schuur roodververij Franciscus en Jacobus van Grinsven, timmerlieden en Henrica van Grinsven 

1851 2 huizen schuur Francis en Jacobus van Grinsven 

1870 2 huizen Francis van Grinsven 

1883 huis schuur Hendrik Willems, timmerman na 1890 F.1240 na 1893 zonder hof achter westelijk erf F.1266 
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1906 3 huizen werkplaats schuren Vincentius Franciscus van Amelsvoort, assuradeur te 's-Hertogenbosch na 1919 F.1671/1675 

1921 3 huizen magazijn Augustinus Henricus van den Bogaard (1887-1964), boekdrukker na 1937 F.1921/1922 na 1949 
F.1992/1993 

  hieraf in 1938 deel van het achtererf, zie L34b 

  B346 t/m 348 - na 1947 Dorpsstraat 2, 4 en 6 

   

   

  LINDEIND 34b  

   

  Augustinus Henricus van den Bogaard 

1938 telefooncentrale de Staat der Nederlanden, radio- en telefooncentrale, in 1950 sloping en nieuwbouw 

  B465 - na 1947 Vloedweg 60 ? 

   

   

  LINDEIND 35 Den Bonten Os 

   

  Aart Kermis x Enghelberen 

7-4-1421 huis Henrik Embrechts van Riel (Smiters) x Elisabet Goossen Goossen Matheeus 

  Embrecht Henrik Embrechts van Riel 

20-12-1476 huis Henrik Embrecht Henrik Embrechts van Riel x Elisabeth d. Jacob Appels 

16-3-1502 huis schuur Jacob Henrik Emmen x Belie d. Gerit Everarts 

  Elisabet Jacob Henrik Emmen x Jan Verboirt 

3-7-1560 huis (schuur achterhuis) Gielis Cornelis Kievits x Anna Jan Verboort 

30-9-1569 huis schuur schterhuisje Jacob Franssen Beyherts x Goortken d. Jan de Molder xx Jenneken d. Marcelis Jan Hermans van Bergen 

1-12-1578 afgebrande hofstad  

13-3-1609 afgebrande hofstad Joseph Beyherts x Geritken d. Henrik Lenaart Groys 

  zie Lindeind 34 
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