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Dorpsstraat 10, 5061 HK

Robert Danielle B.V. handelt in damesmode in een huis waar in de 19-de eeuw de joodse
matsenbakker Gombrecht van Dam gevestigd was. In 1887 voegde Theodorus de Kroon dit huis
toe aan zijn compex dat hier ten oosten van gelegen was. In de tuin van dit huis breidde hij zijn
bottelarij uit.
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In 1420 gaan de erfgenamen van Jan Sapeels te rade over de splitsing van een erf met opstallen binnen de
Vrijheid1. De oostelijke helft werd het erf waarop in de 18e eeuw het huis met het nummer 32 heeft gestaan
en waarop tegenwoordig een oud huis, gelegen tussen de opslagplaats van de firma Jos de Kroon en café Het
Centrum - nu koffiehuis Willeke dn Draaier - staat. Het huis op de oostelijke helft wordt behandeld onder
Lindeind 33.
Zowel de opstallen op de oostelijke helft als die op de westelijke zijn in handen gekomen van Aart
Ruekeloes, de schoonzoon van Jan Sappeels2. In 1438 wordt Aart genoemd als bezitter van twee huizen met
erven en hoven, naast elkaar gelegen tussen de kerk en de linde en van tien lopense land in de Schijve3. Aart
Roekeloos en Katherijn, dochter van Jan Sapeels, hebben deze twee huizen nagelaten aan hun zonen Jan en
Willem Sapeels 4. Tegen een erfpacht van negen lopen rogge heeft Willem van zijn mede-erfgenamen de
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rechten op het oostelijk gelegen huis verworven5. Een zevende deel van die erfpacht heeft Willem op 10
oktober 1458 kunnen terugkopen van Willem `gheheiten die Becker`, de man van Geertruud, dochter Aart
Aarts Roekeloos 6.

Willem Sapeels, de zoon van Aart Roekeloos, heeft zijn huis nagelaten aan zijn kinderen. Op 5 augustus 1489
hebben zijn dochters Kathelijn en Marie, en Cornelis Jans Beeren als weduwnaar van Kathelien, een andere
dochter van Willem Sapeels, met zijn broeder Claus Jans Beeren als momboor van Marie, het onmondig kind
van Cornelis, hun onbedeeld driekwart part in dit huis met hof, strekkend van de straat tot de gemeint
geheten `die Vloet` verkocht aan Willem Willem Sapeels7.
Inmiddels was het huis niet onbelast. Zo was het verbonden voor de erfpacht van twee mud rogge uit twee
huizen binnen de vrijheid, `in medio vel quasi inter ecclesiam ibidem et tiliam`, welke Jan Gijsbrecht Hannen
indertijd kocht van Aart Roekeloos, de zoon van Jan Bliec, en waarvan één mud in een erfdeling is
aangekomen aan Henrik, de zoon van Gijsbrecht, de zoon van Jan Gijsbrecht Hannenzoon, die dat ene mud
op 26 april 1463 heeft opgedragen aan Jan, de natuurlijke zoon van Aart Wolfaert 8. Henrik Gijsbrecht
Janssen schijnt ook nog de andere helft van de twee mud te hebben bezeten en deze te hebben verkocht
aan Willem Meynaerts die deze erfpacht heeft vermaakt aan zijn broeder Henrik Meinaerts. Op 15 mei 1476
hebben Gijsbrecht en Peter, gebroederen, kinderen van Henrik Meinaerts, Wouter, de zoon van wijlen
Willem Wouterssen als man van Aleid, een dochter van Henrik, ook voor Dirk van Boeycop, als man van Juut,
dochter van Henrik Meinaerts handelend, en voorts Herman Gijsbrechtssone als momboor van Mechteld,
zijn huisvrouw, Jan geheten Vannys als man van Kathelien, ook handelend voor Adriaan van den Doveloe als
man van Sophie, allen dochters van Henrik Meinaerts, deze erfpacht van een mud rogge overgedragen aan
de secretaris Jan van der Elst ten behoeve van Hadewich, dochter van Gijsbrecht Heyen en weduwe van Jan
Poinenborch, en haar kinderen9. Er schijnen nog oudere lasten te zijn geweest, want Adriaan die Wolff is als
meester en deken van de broederschap van Onze Lieve Vrouw overgekomen, wegens wanbetaling van een
op daags na Sint Michielsdag in 1439 gevestigde pacht, gaande uit een huis gelegen neven het huis dat
Aleid, weduwe van Michiel Sapeels destijds in tocht had en uit alle goederen van Aart Roekeloos en zijn wijf
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Kathelijn. Het onderpand is daarop op 12 november 1493 verkocht aan Aart van Eersel met geen andere
verplichting dan de betaling van een erfpacht van vier lopen rogge aan de broederschap, een halve
`braspenninck` en één `smaelhoen`10. De braspenning moest betaald worden aan de Tafel van den Heiligen
Geest11, het hoen als Amelroyse cijns 12. Zonder veel moeite heeft 'Aert van Yersel den coep die hem metten
heer vercoft is van alsulcken huys ende hof als Jan Willem Sapeels toe plach te behoeren` niet gehouden.
Willem Willem Sapeels heeft er nog 21½ peter van 18 stuiver voor geboden en vervolgens nog 13 slagen op
gedaan (`elken slag enen peter`)13.
Aart is een zoon van Wouter Jans van Eersel en Heilwich, dochter van Aart van den Brekel bij Elisabeth,
dochter van Jan van den Wiel. Hij is getrouwd met Heilwich Wouter Clausdochter 14.
In 1514 bezwaart hij zijn huis met een cijns van drie rijnsgulden 15. Bij het huis hoorde de boriweg welke Aleid
Goyaart Schoenmakersvrouw placht toe te behoren16. Deze weg lag aan de oostzijde van Aarts erf en schijnt
gediend te hebben om een achterhuis te bereiken. Daar ook Aarts buurman achter aan deze weg heeft
gebouwd ontstond een straatje. Aart van Iersel heeft zijn hier besproken goed nagelaten. Joost Aarts van
Eersel en Michiel zijn broeder hebben na de dood van hun ouders hun tweederde onbedeeld in een huis en
hof met grond en toebehoren en met een `middelhuysken` van een `afterhuys`, gelegen aan de `steenwech`,
op 7 januari 1538 overgedragen aan Peter, zoon van wijlen Goyart de Leeuwe 17, hun zwager, namelijk de
man van Marie, dochter van Aart van Eersel. Peter heeft uit het huis een cijns van 4½ gulden beloofd 18.
Peters huis was gelegen 'aenden steenwech neven erffenis Henrick Emmen Henrickssoen', dat hiervoor onder
Lindeind 31 ter sprake is gebracht.
In 1557 hebben Peter en Marie besloten hun huis `met eenen torffhuysken ende eenen afterhuyse daerop
staende`, gelegen tussen het huis van Aart Nulants `doude` westwaarts en dat van Peter Nulants oostwaarts
van de hand te doen. Op 14 februari verkopen ze hun goed aan Peter Frans Vuchts, maar ze huren het van
hem voor 12 carolusgulden ‘s jaars, in vier termijnen te betalen 19. Peter woonde in Den Bosch20.
Als opvolger van Peter Franssen ten Bosch vermeldt het rentboek van de Tafel van den Heiligen Geest Lucas,
de zoon van Goossen Gielissen van der Borcht bij Jenneken, dochter van Cornelis Nelen van Dijck. Deze
Lucas bezat ook het naastgelegen westwaartse erf. Beide erven werden gescheiden door een weg van acht
voet breed. De grens daarin is niet meer bekend wanneer Lucas zijn oostwaartse huis aan de Plaats op 16
maart 1623 overdraagt aan Jan, de zoon van wijlen Embert Adriaan Goossens. In het vervolg wordt deze
weg derhalve voor de helft van Jan 21. Het erf dat Lucas heeft overgehouden wordt, een ledige hofstad zijnde
met een hof daaraan van 17 roeden, in 1624 ook eigendom van Jan Embert Adriaan 'Joosten'22.
Vandaar dat het in twee woonhuizen in de vrijheid is, waarin Lijsken dochter van Jan Adriaan Poirters, als
weduwe van Jan Embert Weytmans de tocht heeft bezeten23.
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Jan en Lijsken hadden acht kinderen, van wie Laureis, ten behoeve van wien Lijsken op 7 december 1661
afgaat van haar recht van tocht in een achtste onbedeeld in twee huizen, gelegen tussen het erf van Jan de
Weer en dat van Michiel van Dun24, waarschijnlijk is overleefd door zijn moeder. Op 10 mei 1675 worden de
twee huizen met andere goederen namelijk gescheiden en gedeeld door heer Embert en heer Johan
Weytmans, priesters, en dan ook niet in Oisterwijk toevend, hun broeders Cornelis en Joachim en voorts
door Petronella, Jan Jan Rijnen als man van Maria 25, Reinder Smits, de zoon van Goyert Smits 26, als man van
Helena, dochters van Jan Embert Weytmans en door de momboors van de drie onmondige kinderen van
Laureis Jan Wijtmans. Bij die scheiding en deling valt aan Jan Jan Rijnen het westwaarts gelegen huiske met
schop en 14 roeden grond en een akkerland in de Bolbaan toe, terwijl aan de onmondige kinderen van
Laureis het oostwaarts gelegen woonhuis met de daarbij horende hof van ongeveer 15 roeden is
toegescheiden. De onmondige kinderen worden verplicht een tussen beide bruggen gelegen roede van de
Oisterwijkse dijk te onderhouden en de bewoners van het klein huiske met een kar te laten wegen tot de
eerste paal in de hof27.
Op 17 juni 1675 heeft Rut Peters Marijnen als grootvader en voogd van de drie onmondige kinderen die
Laureis Jan Wijtmans verwekte bij zijn dochter Anneke Rutten, het huis naast het erf van de weduwe van Jan
de Weer, overgedragen aan Cornelis Jan Weytmans, de oom der onmondigen28. Als lasten buiten het
onderhoud van de dijk en de erfdienstbaarheid ten dienste van het westwaarts aanpalend erf, worden
genoemd drie gulden verschuldigd aan de Arme, een gulden en tien stuiver verschuldigd aan het `Gulde
Maryae` en vijf stuiver in de Amelroyse cijns. Cornelis heeft dit huis nagelaten en zijn weduwe heeft er
gewoond29.
Zij is in 1702 al opgevolgd door haar schoonzoon Jan Dankers 30, die was getrouwd met Anna Maria dochter
van Cornelis Wijtmans 31. Zij lieten hun huis na aan hun dochter Maria. Op 9 mei 1732 heeft Maria Dankers,
meerderjarige dochter, haar huis met stallinge en aangelegen hof van een halve lopense, naast het erf van
de stadhouder, overgedragen aan Francis van der Maas, ten behoeve van diens dochter Johanna 32, welke
het op 29 augustus 1750 heeft getransporteerd op haar broeder Francis 33, die het alreeds, vanaf 1736
tenminste, bewoonde34. Francis laat het na aan zijn broeder en zusters in Gennep. De gezusters Johanna,
Peternella en Marianna, echtgenote van Hendrik van Boekel, dragen hun rechten op 5 december 1754 over
aan Jan van der Maas, aan wie ook een vierde deel is aangestorven35. Jan slaagt er niet in het goed te
verhuren en in 1756 is het `niet bewoont`36. Op 29 juni 1759 eindelijk lukt het hem het huis naast het huis
van de heer kapitein Urne te verkopen aan Leonard Welters 37. Deze kwam uit Eupen `aghter Mastricht`. Als
bewijs daarvan kon hij slechts een certificaat uit 1738 van de predikant Schmits overleggen `waar mede de
heren Regenten alhier genoegen genomen hebben, vermids hij gereformeerd sijnde, uijt een Rooms land
geene borghbrief heeft kunnen bekomen`38.
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Leendert heeft zijn woonhuis maar enkele jaren in eigendom gehad. Op 17 januari 1766 draagt hij het over
aan Johannes Hurkens. Hij blijft er nog wel wonen, tesamen met Jan Vermeer 39.
De weduwe van Jan Heerkens heeft het huis in 1771 verhuurd aan Salomon Simons en Pieter van Loon, die
vijf jaar later vervangen is door Hendrik Hofmans 40. Salomon, kennelijk een jood, was getrouwd met Maria
Meyer41. Na de dood van Petronella Carremans, weduwe van Johannes Hurkens, hebben haar dochters
(Elisabeth, welke getrouwd was met Cornelis Bertens, en Johanna Hurkens) in 1788 gedeeld. Cornelis trekt
het eerste lot, waartoe zijn woonhuis in de Kerkstraat behoort. Johanna krijgt ook een huis, een met
bakkerij, in de Kerkstraat alsmede het hier behandelde huis met schop aan de Botermarkt, waarvan de hof
door de stroom wordt begrensd42.
Reeds op 15 september 1788, nadat een dag of 14 na de erfdeling een openbare verkoop is gehouden,
wordt het huis aan de Botermarkt overgedragen aan Cornelis Bertens 43. Cornelis verhuurt zijn huis aan
Meyer Aron44. Deze is op 7 februari 1800 voor 900 gulden eigenaar geworden 45. De heerlijke grondcijns,
welke in de ondergang van het leenstelsel niet werd meegesleept, moet dan met vijf stuiver bij Dina
Antonisse, de huisvrouw van Antonie van Roessel, voldaan worden. Deze cijns wordt dan de Sint
Thomascijns genoemd. Voorts moet Meyer aan de Heilge Geest Armen van Oisterwijk de aloude rente van
drie gulden afdragen en van de dijk de roede onderhouden welke werd geboekt onder post 106. Meyer
heeft Sara Samsons, welke in 1762 te Metz werd geboren, als weduwe met zes kinderen achtergelaten. In
1810 is ze uitdraagster. Tijdens de Franse overheersing wordt zij, met de andere joden in Oisterwijk,
gedwongen een geslachtsnaam te laten optekenen - de niet-joodse Oisterwijkers hadden toen allen al een
vaste naam - en ze neemt op 24 juli 1812 als naam Meijdenborg aan.
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Het gezin van Meyer en Sara werd kennelijk gevormd nadat ze zich hier, in het hier behandelde huis, hadden
gevestigd46. Alle zes de kinderen, geboren tussen 1791 en 1802, kwamen tot volwassenheid. Op 22 augustus
1832 heeft Sara Samson met hen, te weten Clara, Machelien, Kaatje, voor welke haar man Mozes van Driel
optreedt, Aron, Samson en Maai van den Mijdenberg, het huis verkocht aan de kuiper Johannes Martinus
van Rooy47. Bij het huis, genummerd 191, ligt een stal met een aangelegen hof van acht roeden en 70 el48.
De weduwe zal over de negotie wel niet tevreden zijn geweest, want aan kooppenningen beurt zij maar 600
gulden.
Op 16 oktober 1838 wordt Johannes Martinus de Rooy opgevolgd door de koopman Martinus van Boxtel,
die op 20 januari 1842 verkoopt aan Kaatje Servies (1797 - 1883). Ook Kaatje was een jodin.
Alhoewel ze, evenals haar broeders Aron, Meyer, Simon en Jochem werd geboren in Amsterdam, heeft
Kaatje van kindsbeen af in Oisterwijk gewoond. Haar moeder, Eva Aron, was geboortig van Oisterwijk. Ze
leerde in Amsterdam Gabriël Jochems kennen en is met hem te Oisterwijk voor de schepenen op 16 juli
1786 getrouwd, op dezelfde dag dat haar broer Meyer Aron zich in de echt verenigde met Caatje Isaks, uit
Heerlen afkomstig.
Bij de verkoop in 1880 is het huis in joodse handen gebleven. De koopman Gombrecht van Dam wordt er
eigenaar van49. Waarschijnlijk was hij de man die volgens de overlevering de Oisterwijkers de gelegenheid
gaf telkenjare de ongedesemde koeken, matsen, te smaken50. Toch heeft hij het huis niet lang gehad.
Immers Theodorus de Kroon lost op 7 februari 1887 bij het Roomsch Catholijk Armbestuur de aloude rente
van een half mud rogge welke Willem Meynaerts aan de Tafel van den Heiligen Geest vermaakte en welke
op Lichtmis betaald werd met drie gulden51.
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overzicht
LINDEIND 32
Jan Sapeels (vgl. L33)
11-12-1420

erf met timmeringen

Aart Ruekeloes z. Jan Bliec x Katherijn d. Jan Sapeels

huis
2 huizen

met L33

huis
5-8-1489

huis

Willem Sapeels z. Aart Roekeloos

huis

Willem Willem Sapeels
Jan Willem Sapeels
Broederschap van O.L.Vrouw (opwinning)

12-11-1493

huis

Aart Wouter Jan van Eersel

7-1-1539

huis middelhuiske achterhuis

Peter Goyart de Leeuwe x Marie Aart van Eersel

1555

3 huizen

24-2-1557
28-11-1573

huis achterhuisje torfhuisje

v1619

Peter Frans Vuchts, ten Bosch x Catharina Adriaan Zegers xx Mechtelt Nicolaas van Hencxtum
Lucas Goossen Gielis vander Borcht

16-3-1623

huis

Jan Embert Adriaan Goossens (Weytmans) x Lijsken d. Jan Adriaan Poirters

2 huizen

het oostelijk woonhuis (zie L33)

10-5-1675

huis 15 R

krn Laureis Jan Wijtmans bij Anneken Rut Marijnen

17-7-1675

huis

Cornelis Jan Weytmans

v.1702

Jan Dankers x Anna Maria d. Cornelis Wijtmans
Maria Jan Dankers

9-5-1732

huis stalling 1/2 L

Johanna Francis van der Maas L32

29-8-1750

huis 1/2 L

Francis Francis van der Maas (+1754)

5-12-1754

huis 1/2 L

Jan van der Maas

29-6-1759

huis

Leonard Welters

17-1-1766

huis 1 L

Johannes Hurkens x Petronella Carremans

16-5-1788

met erf op de Vloet uit de gemeint van Haaren

8-8-1788

huis schop

Johanna Hurkens

15-9-1788

huis schop

Cornelis Jan Bertens x Elisabet Hurkens

7-2-1800

huis schop

Meyer Aron x Sara Samsons (Mijdenberg) F.354/355

22-8-1832

huis stal

Johannes Martinus van Rooy, kuiper nr 191

2-10-1838

huis

Martinus van Boxtel, koopman

1843

huis

Kaatje Servies (1798-1883)

1880

huis

Gombrecht van Dam na 1883 F.1107

1887

huis

Theodorus de Kroon, bierbrouwer (1824-1900) x Anna Allegonda Lommers

1911

huis

Johannes Theodorus Josephus de Kroon (1872-1963) na 1918 F.1650

1931

huis

Josephus Johannes Theodorus de Kroon
B344 - na 1947 Dorpsstraat 10
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