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In 1816 vestigde zich de Oirschotse brouwer Jan de Kroon op een groot erf. Dat omvatte aan de 
straat drie middeleeuwse huizen. Ten oosten van brouwerij de Valk, de inrijpoort, nu grand-café 
Curnonsky in de oude kelders, en het woonhuis van de brouwer - beiden gemeentelijk 
monument - liet die een dubbel woonhuis bouwen, waarin tegenwoordig twee winkels 
gevestigd zijn. In het meest oostelijke woonde jarenlang Jan Vuijsters, naast zijn stiel als 
sigarenverkoper, jarenlang chroniqueur, plaatselijk journalist en toneelschrijver. 
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31 
We zijn nu toe aan de bespreking van een aantal erven welke lang in handen waren van de erven van Jos - 
wat gemeenzamer bekend als Sjefke - de Kroon. Ten eerste wordt dan gesproken over de grond op de 
oostelijke flank, dus ter plaatse van het kledingmagazijn der firma J. Knibbeler en Zoon, alsmede waar 
tevoren P. Jansen zijn zaak in interieurverzorging had. 

 

 

31-I 
Van de beroemde kerkhervormer Petrus Canisius, wiens familie in Nijmegen Canis - niet De Hond - heettte, is 
bekend dat hij wel eens in Oisterwijk kwam. Hij had er een tante in het klooster1. Met die wetenschap krijgen 
de nazaten van Engbrecht Canys die Hoefsleger in het 15e-eeuwse Oisterwijk de nodige aandacht. Van 
verwantschap met de grote Peter Canis blijkt echter niets.  

Engbrecht Canis is in 1430 al dood2. Van hem zijn twee zoons, Henrik3 en Jan geheten, bekend, en een 
dochter Heilwich4. Heilwich is de vrouw van Claas Peters geworden en heeft het huis bezeten dat haar vader 

 
 
 
1
  A. Huybers, Oud Oisterwijk, 164; 

2
  Otw,R.147,35; 

3  sH,R.1208,278; 
4  sH,R.1238,371v; 
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had liggen tussen het erf van Henrik Thijs en dat van Hessel van Eel5. Aan haar buurman meester Jan van 
Spul verkocht zij een beemd onder Gestel, welke later in handen is gekomen van Aart die Greve, zoon van 
Aart Greven6.  

   

Het huis dat Engbrecht Canis heeft nagelaten is waarschijnlijk in een onverdeeldheid gehouden, immers in 
1482 draagt Bertholomeeus, de zoon van wijlen Henrik Hoefsleger, aan zijn broeder Embrecht over een 
derde deel in het huis binnen de vrijheid dat gelegen is tussen het erf van Jacob van der Heyen en dat van 
Luitgaard, weduwe van Thomaas Wouters en `Wouters hoers soens`, en zich uitstrekt van de straat tot de 
gemeint aan de Vloed7. Embrecht bewoonde het huis tot 1486 wanneer hij het, onder voorbehoud van de 
schuur, voor 5½ peter en een oortje voor zes jaar `heeft wittelijc verhuert` aan Heiman Heimans van den 
Heck. Er wordt bepaald dat Elisabeth, de weduwe van Matthijs Hoefslagher `allen jaer boren sal den vierden 
penninck`8. Met Elisabeth wordt wellicht Elisabeth Stert bedoeld welke het huis door de vorster Jan van der 
Stegen laat opwinnen en veilen. Henrik Willem Emmen heeft het huis toen 'tegen den heer van den lande' 
gekocht. Heiman van Heck heeft daarop de kans schoon gezien zijn woonhuis in eigendom te krijgen. 

Het is door hem nagelaten. Op 8 augustus 1496 hebben zijn kinderen, Heiman en zijn zuster Johanna, ook 
handelend voor hun broeder Peter, die er niet bij tegenwoordig was `ende niet mundich`, het huis dat hun 
vader kocht, overgedragen aan Henrik Gijsbrecht sBeren. Deze belooft van de dijk een roede te zullen 
onderhouden en voorts te voldoen aan Elisabeth Stert een erfpacht van een half mud rogge; aan `den 
cathuysers van bijden Bosch`9 drie pond payment en aan het `goetshuys vander Baseldonc` anderhalve oude 
grote10.  

Henrik de Beer was een van de acht kinderen van Gijsbrecht de Beer, die getrouwd is geweest met een 
zekere Antonis11. Als andere kinderen worden genoemd Pauwels, die in 1517 dood is12 en uit zijn huwelijk 

 
 
 
5
  sH,R.1208,278; sH,R.1238,371v; 

6  Otw,R.147,35; 
7  Otw,R.188,10; 
8
  Otw,R.192,38; 

9
  Namelijk te Vught: sH,R.1366,289; 

10
  Otw,R.201,22; 

11  Otw,R.217,30v;Otw,R.221,16v; 
12  Otw,R.221,16v; 
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met Margriet dochter van Henrik Lambrechts van den Wouw13 een zoon Adriaan heeft; Gijsbrecht14 en 
meerdere dochters15, met name Heilwich, getrouwd mat Jan Roeterts; Catharina, welke een dochter 
Catharina heeft; Margriet, welke uit haar huwelijk met Wouter Goyaart Egels een zoon Wouter heeft16; 
Elisabeth, welke is getrouwd met Aart Jan Aarts17; Antonia, getrouwd met Heiman Wijtman Zibben en 
Cecilia.  

 

Aan Pauwels Gijsbrechts de Beer wordt in 1501 een rente beloofd door Margriet, dochter van Lambrecht 
van den Wouwe en weduwe van Jan Joerdens, gaande uit een stuk beemd `in die Diese`, waarvan de 
wederhelft toebehoort aan de zusters van Oisterwijk18. Pauwels krijgt van haar ook de rente van 22 lopen 
rogge welke Margriet aan haar overleden zuster Juut van de Wouwe `te gelden plach`. Margriet belooft ook 
nog 11 lopen aan de wees Ariaan, de zoon welke Ariaan Verhoeven verwekte bij Marie, ook een dochter van 
Lambrecht van den Wouwe. Daarmee zal Margriet haar bloedverwanten hebben uitgeboedeld19. 

Henrik die Beer was getrouwd met Marie, dochter van Aart Priem. In 1501 heeft zij de tocht in het hier 
besproken huis overgedragen aan haar zwager Pauwels de Beer en haar broeder Jacob, als momboors van 
haar twee zoons Aart en Wouter en haar twee dochters Antonis en Henrik, die dat daarop hebben verkocht 

 
 
 
13  Otw,R.205,36; 
14  Otw,R.221,10; Otw,R.221,16v; 
15

  Otw,R.237,39v; 
16

  Otw,R.238,48; 
17

  Otw,R.217,30v; 
18  Het erf ligt tussen grond van Jan Noot en van de kinderen van Jan die Leeu in en strekt zich uit van de straat tot `die aa`; 
19  Otw,R.205,36; 
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aan Jan Michiels de Beer20. Jan belooft aan zijn moeder Juut in 1502 een rente uit het huis naast het erf van 
Heilwich, weduwe van Jacob van der Heyen, strekkend van de straat tot de gemeint geheten `optie Vloet`21. 
En acht jaar later, wanneer heer Henrik van der Heyen buurman is, gebeurt dit nogmaals. Jut, weduwe van 
Michiel de Beer geeft van haar kant aan haar zoon Jan haar tocht in een zesde deel van een hoeve in 
Enschot22. Ofschoon er behalve Jan nog vijf andere kinderen geweest schijnen te zijn, kennen we er slechts 
een van naam, Marie. Zij is als non bij de regularissen te Zaltbommel voor 1522 overleden23. Jan Michiels de 
Beer heeft bij zijn moeder herhaaldelijk om geld aangeklopt, maar in 1509 zijn de lasten op het goed licht: 
drie pond payment welke dan de Keulse kartuizers beuren, een half mud rogge dat afgedragen moet 
worden aan het altaar van de H. Maria in de kerk van Oisterwijk en zes lopen rogge welke in 150224 werden 
beloofd aan heer Reiner Croes `rectoir des altaers van sunt Joris`25.  

 

Jans goed wordt meermalen aangeduid als twee huizen26 met een hof. Bedoeld zullen zijn een huis en een 
achterhuis27. In 1515 wordt gesproken van een brouwhuis daarachter met ketel, kuipen en vaten, welke 
dienen voor de brouwerij28.  

In april 1516 heeft Jan die Beer onderhandeld over de verkoop van zijn goed29 en op 2 juni heeft hij zijn huis 
en hof `met enen brouhuys daer after op staende` overgedragen aan Claas, de zoon van Jan Maes die men 
heet Van den Donck30. De verkoop schijnt niet van weelde te hebben plaatsgevonden. Buiten de rentes aan 
de kartuizers in Vught, de heren van Bazeldonk en heer Reiner Croes moet opgebracht worden een half mud 
rogge aan het altaar van de Heilige Drievuldigheid, een mud rogge erfpacht en vier rijnsgulden loscijns aan 
Jan Dingens `tot Berse`, drie gulden en vijf stuiver aan Joost Roelofs in Den Bosch, een mud rogge aan Henrik 
Willem Emmen, 12 lopen rogge aan Peter Raessen, anderhalf mud rogge aan de kerk van Oisterwijk en twee 
rijnsgulden aan Jan van Baexem.  

 
 
 
20  Otw,R.205,18v; 
21  Otw,R.206,33v; Otw,R.220,11; 
22  sH,R.1280,130; Otw,R.211,10v; 
23

  sH,R.1298,41v; sH,R.1271,173; 
24  Otw,R.206,43v; 
25  sH,R.1278,340v; 
26

  sH,R.1284,533v; 
27

  sH,R,1280,130; 
28

  sH,R.1285,511; 
29  Otw,R.219,los blad; 
30  Otw,R.220,30; 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 31  •  6 

 

Na de dood van Claas zal de brouwerij aan de kant zijn gedaan. In 1545 koopt Henrik Herman Appels van Jan 
Verhoeven Janszoon diens `wefgethou staende int huys opte Vloeyt toebehorende der wedue Claes 
Verdonck`31. Deze weduwe was Geertrui, dochter van Aart van Laerhoven. Zij is kinderloos gestorven en 
haar erfgenamen32 hebben het hun aangekomen recht in de `hellicht van eenen huyse metten achterhuyse, 
hoff, gront ende erffenisse` op 18 augustus 1552 overgedragen aan Wouter Jan Hessels33. Diens vrouw zal 
tot de erfgenamen van Claas Verdoncks weduwe hebben behoord. Wouter, de zoon van Cornelis Hicpoers 
bij Elisabeth, dochter van Goyaart de Becker, draagt hem op 25 juni 1555 eenzestiende deel in de helft van 
twee huizen over34.  

 
 
 
31  Otw,R.249,62; 
32  Ze komen schijnbaar allemaal van buiten Oisterwijk. Geertrui was een dochter van Aart van Laerhoven bij Geertruid, 

dochter van Willem, de natuurlijke zoon van Rutger van Oudenhoven (L. Adriaenssen,Elf generaties Moonen, in De 
Brabantse Leeuw, jrg 19 (1970),21, noot 164). Haar erfgenamen zijn de kinderen en kindskinderen van Aart, Jan en Willem 
Aarts van Laarhoven. Willem heeft waarschijnlijk een zekere Jenneken als weduwe achtergelaten (Otw,R.256,122v). 
Genoemde gebroeders hadden wellicht ook nog een zuster Geertruid (sH,R.1272,289v). Alsdan heeft hun moeder in 1504 
de tocht in den Hadewigenbeemd bezeten. Als kinderen van Aart worden genoemd meester Aart, Gijsbert, Erit, Catharina, 
de vrouw van Aart Jan Reynarts, en Margriet, de vrouw van Jan Steven Happarts. Jan had als kinderen Aart, Joost, Antonis 
en Willem, alsmede Jenneken, de vrouw van Peter Henrik Wouters en Marijke, welke is getrouwd met Jan Willems 
Vervloet, zoon van Willem Vervloet, die een stede op de Hoeven bezat (Otw,R.250,53;Otw,R.254,60). Deze Jan Vervloet 
was een zwager van Jan Wouter Stijnen, man van Jenneken Vervloet, en van Wouter Hermans Luer, man van Antonie 
Vervloet. Willem Aarts van Laarhoven had vier zoons (van wie met name zijn te noemen Aart, Willem en Huibert) en twee 
dochters. Elisabeth is in 1552 al dood. Uit haar huwelijk met Cornelis Henrik Wouters heeft ze twee zoons (Henrik en 
Willem) die hun ooms Huibert en Peter Henrik Wouters tot momboor hebben. Marie, de zuster van Elisabeth, was 
getrouwd met Anthonis Jan Witlocx uit Haaren. Ook de zoon Aart van Laarhoven was in 1552 al dood. Zijn dochter Ariken 
trouwde Ariaan Wouter Cornelissen. De man van Geertruid van Laarhoven had een zuster Jenneken welke is getrouwd met 
een voorvader van de De Bakkers in Oisterwijk, namelijk met Goyaart de Becker. Zij hadden acht kinderen die in 1552 
mede de boedel van hun oom Claas delen, zowel ten overstaan van de schepenen van Beke als die van Oisterwijk 
(Otw,R.256,122). Elisabeth, een dochter van Goyaart en Jenneken, is in 1552 al dood. Uit haar huwelijk met Cornelis 
Hicspoer heeft ze twee zoons, Cornelis en Wouter geheten; 

33  Otw,R.256,102v; 
34  Otw,R.259,53; 
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Over de verdere geschiedenis van dit erf kunnen we nu kort zijn. Enkele jaren nadien heeft Wouter ook het 
naastgelegen oostelijk erf weten te bemachtigen. Het huis dat daarop stond is verdwenen en het woonhuis 
van Wouter Jan Hessels is gekomen aan zijn dochter Elisabeth en vervolgens aan dier dochter Geertruid, 
dochter van Gerit Sebastiaans Smits, welke in 1647 weer is opgevolgd door haar schoonzoon Jan Claassen 
van Tilborg35, die getrouwd was met Leonora, dochter van Dierk Peters van den Wiel. Laatstgenoemde 
echtelieden kregen wel het hele woonhuis, doch van de hof slechts de westwaartse helft. Een en ander 
hebben ze op 25 februari 1648 verkocht aan hun buurman Jan Gielis de Weer36. 

 

 

31-II 
Van een 14-eeuws erf, dat we ons moeten denken in de buurt van de plaats waar Jan de Kroon woonde, is 
weinig meer te melden dan dat het zes geslachten lang van de Van Eles is geweest37. De oudste die we van 
hen kennen, is Hessel van Eel. In 1420 heeft diens kleinzoon Wouter, zoon van wijlen Thomaas Hesselszoon 
van Ele met Beert, zijn zuster, aan Jan, de natuurlijke zoon van Hesssel van Ele het recht overgedragen dat zij 
hebben in de `Hadewygenbeempt after die Hoech Borch`, aldaar gelegen met `die Langdonc` oostwaarts en 
een beemd van Margriet Copkens westwaarts, met het noordwaarts einde rakend aan Losschaertshoeve en 
met het zuidwaartse aan de Aa38.  

Genoemde Wouter Maas Hessels koopt van zijn buurman in 1435 een stuk erf `teynden Wouteren hof`, 
strekkende `oestwaert eenen voet buten den ouden pael nu staende tusschen hoire beyde erve`. Dit stuk 
grond was `enen uutfanc` in de gemeint `aen die Vloet`, welke ten zuiden ervan gelegen was. In het westen 
werd het begrensd door het erf dat ooit van Michiel van den Oerde was. De buurman Henrik die Hoefsleger 
had alle rechten daarin verworven, doordat zijn zuster Heilwich, dochter van Engbrecht die Hoefsleger van 
haar rechten afstand had gedaan39. 

 
 
 
35

  Otw,R.341,87; 
36

  Otw,R.344,75v; 
37

  SH,R.1238,371v; sH,R.1209,122v; 
38  Otw,R.143,72; 
39  Otw,R.149,33; 
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Wouters zoon Thomaas verwekte bij Luitgaard Priems40 een zoon Wouter. Luitgaard is in 1482 weduwe en 
is in 1489 de vrouw van Jan Embrecht Goosens, een Van der Borch41. De zoon Wouter heeft in de jaren rond 
1500 in Oisterwijk een belangrijke plaats ingenomen. Hij was ook getrouwd en heeft gehuwde kinderen 
gehad, maar in de loop van de 16e eeuw blijkt van zijn nazaten niets meer42. Wouter Thomas Wouters of 
Wouter Maas43 die in 1483 voor het eerst in de schepenbank plaatsneemt, zit in 1536 de vergadering der 
schepenen voor het laatst voor. Na Pasen in 1538 tekenen de provisoren van de `bruerschappe van den 
Eerwerdigen heylighen Sacramente in der kercken van Oisterwijck` op 4½ stuiver te hebben gebeurd als 
doodschuld door `Wouter Maes`44. 

Degene die daarop als bezitter van het huis met erf, hof en aangelag van een lopense bij de `Hostadt` wordt 
genoemd - en wel in 1543 - is Jacob Aart Swaenen45. Jacob was getrouwd met Agnees, dochter van Jacob 
Verheyen46, wier ouderlijk huis twee deuren meer oostwaarts was. In 1533 maken ze een testament omdat 
Jacob dan ziek is47. Jacob is van zijn ziekbed opgestaan en leeft nog in 1545. Agnees is in 1549 nog onder de 
levenden48. Kinderen heeft zij waarschijnlijk niet nagelaten49, zodat het geen bevreemding wekt in 1557 
Antonis Aarts als bezitter van het huis vermeld te vinden50. Deze Antonis Aarts de Molder was getrouwd met 
Elisabeth, een dochter van Embrecht van den Brekel, wier ouderlijk huis eveneens in de buurt stond51. Als 
weduwe heeft zij in 1566 afstand gedaan van haar recht van tocht52, waarna in 1570 haar zoon bij Antonis, 
Cornelis genaamd, de vijf parten in het huis heeft verworven die hij naast zijn eigen part nodig had om enig 
eigenaar te worden53. Op 29 mei 1572 heeft Cornelis zijn huis met een ander huis aan de `steewech` 
verkocht aan Dierk Hermans van den Broeck54. 

Ten tijde van de opstand is het huis verloren gegaan. Of het nog door Dierks kinderen, met name Joost, die 
weliswaar gehuwd, maar op jeugdige leeftijd is gestorven, en Anna, welke als begijn in Den Bosch heeft 
geleefd, is geërfd weten we niet55. Pas wanneer rond 1609 de kruitdampen optrekken, blijkt weer van enige 
belangstelling voor het erf. Joosts zonen, Dierk en Jan, met hun oude momboors Cornelis Antonis Roelof 
Peynenborchs en Henrik Jan Ghijssen, hebben hun rechten op 21 juli 1609 overgedragen aan Christiaan van 
Ravesteyn, zoon van Laureis Henriks van Ravesteyn, de man die we vooral kennen als bezitter van het goed 
Ter Borch56. Om Christiaan na al die troebele tijden veiliger te stellen, hebben twee dagen later ook de 
kindskinderen van Elisabeth, dochter van Embrecht van den Brekel te kennen gegeven van aanspraken op 
de afgebrande hofstad en de bouwstoffen daarop af te zien. Daartoe verschijnen voor schepenen Peter, de 
zoon van Pauwels, de zoon van wijlen Peter Pauwels Peynenborch, ook handelend voor de onmondige 
kinderen van zijn oom Jan Pauwels Peter Peynenborch, en Cornelis Cornelissen alias Meppelen, wiens vader 

 
 
 
40  G. Bannenberg,A. Frenken, H. Hens, De oude dekenaten, II, 336; 
41  Zie onder Lindeind 24; 
42  Dit kan mede zijn oorzaak vinden in het zeldzaam gebruik van de geslachtsnaam Van Eel; 
43

  sH,R.1278,340v; 
44  KA,LvB,32; 
45  sH,R.1338,298; 
46  Otw,R.249,78; zie ook sH,R.1366,289; 
47  Otw,R.237,133; 
48  Otw,R.253,80; 
49

  Ook te oordelen naar de bevoordeling van Jacobs natuurlijke zoon Aart Jacob Swaen; 
50  Otw,R.261,81v; 
51  Zie onder Lindeind 29; 
52

  Otw,R.270,3; 
53

  Otw,R.274,21v; 
54

  Otw,R.276,24; 
55  Zie de genealogie Kepken; 
56  Otw,R.303,83v; 
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uit Elisabeth van den Brekels tweede echt was geboren, benevens Antonis, de zoon van Jan Dankloff, wiens 
moeder Barbara ook een dochter van Antonis Aart de Molder en Elisabeth van den Brekel was57. 

   

Voor eigen gebruik had Christiaan de bouwvallen niet nodig. Op 17 september 1610 heeft hij de afgebrande 
hofstad `met kelderen en grontslagen aan den steenwech` verkocht aan jonker Giljam de Wale, de schoutet. 
Verkopers broeder Aalbert is het daarmee aanvankelijk niet eens en maakt gebruik van zijn recht van 
naderschap, doch op 5 oktober weet Giljam het met hem ook te vinden58. Voortvarend is hij daarop 
begonnen aan de bouw van een huis. Veel genoegen heeft hij daaraan echter niet meer beleefd. Op 6 
oktober 1612 voelt hij zich `sieck nae den lichame` en vindt hij het raadzaam beschikkingen te treffen over 
zijn bezit dat zal versterven in de zijlinie omdat hij nog ongetrouwd is. Hij vermaakt de Bossche Sint Janskerk 
zes stuiver en de kerk van zijn woonplaats twee carolusgulden, doch zijn voornaamste wilsbeschikking is 
toch dat zijn broeder jonker Jacques de Wale zijn huis `aen de Plaetse teynden de Hoffstadt` krijgt59. Negen 
dagen na het maken van zijn testament, om tien ure, is de schoutet overleden60.  

Betwijfeld mag worden of jonker Jacques de Wale veel aan zijn huis in Oisterwijk heeft gehad. Hij wordt 
genoemd als meier van Landen en als meier van Geten, aan de zuidelijke grens van het hertogdom. 
Nochtans is hij erin bestorven. Zijn schoonbroeder Henry van Asten, die schoutet was van Alphen, Baarle en 
Chaam, heeft op 14 september 1632 als gemachtigde van de weduwe, juffrouw Magdalena van Dijck, welke 
dan hertrouwd is met Lambert Charlans, afstand gedaan van de tocht in het huis, dat jonker Giljam bouwde 
en in een afgebrande hofstad ten westen daarvan, ten behoeve van het kroost van jonker Jacques de Wale 
de jonge en vervolgens als momboor hiervan het goed verkocht aan Jan de Weer `sone Gielis Janssen de 
Weer`61. 

Jan Gielissen de Weer wordt in 1636 wegens `sijn welvaren` aangeslagen voor drie oord. Hij heeft `een huys, 
schuer ende XXXI roeyen hooffs`. Van de weduwe van Thomas van den Heuvel heeft hij in pacht vijf lopense 
en 17½ roede land `in de Huyckelemsche ackeren` en twee lopense en 31 roeden `aende Hoochstraete`. 

 
 
 
57  Otw,R.303,84v; 
58

  Otw,R.304,60; 
59

  Otw,R.306,64; 
60

  G. Berkelmans, Guillam de Wale wordt schoutet, in De Kleine Meijerij, jrg. 15 (1962), 42; Drie schouten uit het geslacht De 
Wale, in De Kleine Meijerij, jrg. 19 (1966), 124; 

61  Otw,R.326,78v e.v.; 
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Voorts bezit hij twee weiden gekomen van Jan de With, een wei van de weduwe van Peter Marten Dierks, 
`een stuck erfs genoempt de Tonge I lopensaet II ½ roey tuelant, eenen cleverdryes` en ander groes, en nog 
`voir aen de steeghde` één lopense en 39 roeden land van de voorschreven Jan de With62.  

Jan was de stamhouder van notaris Gielis de Weer63 Hij was getrouwd met Jenneken, dochter van Thomas 
van den Heuvel en had uit zijn huwelijk twee zoons die tot volwassenheid zijn gekomen, Thomas en Jan. De 
eerstgenoemde is priester geworden en om hem de nodige onafhankelijkheid te bezorgen heeft Jan Gielis 
de Weer aan zijn zoon meester Thomas de Weer op 30 juli 1658 een lijfrente van 180 gulden ‘s jaars beloofd 
en daarop verbonden zijn `woonhuys met schuere, stallinge, hoff` en erf, strekkende van de straat tot de 
rivier64.  

Nadat Jenneken van den Heuvel rond 1691 op hoge leeftijd is gestorven, gaat het met het welzijn der De 
Weers snel bergafwaarts. Na de ontijdige dood van Jan, de zoon, komt er verdeeldheid tussen de verwanten 
en mankeert het aan erfgenamen in de rechte lijn. 

Anna de Weer, eerst weduwe van Gijsbert van Arensma en nadien nog van Antonie Lombaerts schijnt de 
laatste uit het gezin te zijn geworden65. Als haar erfgenamen hebben Maria van Geffen, weduwe van de 
notaris en rentmeester Antonie Beens en Willem Adriaan Lomberts op 4 mei 1718 verkocht aan de 
rentmeester van het kwartier Johan Hartong: een huis, schuur en stalling en een `cleyn huyske` aan de 
westzijde daarvan, liggend op een stuk grond van twee lopense. Dit goed was slechts belast met twee 
gulden 19 stuiver en 14 penningen, af te dragen aan de rentmester der Geestelijke Goederen, alsmede met 
het onderhoud van drie roeden van de dijk66. De heer stadhouder Hartongh schijnt het grote huis alleen met 
`sijne mottie`67, Margaretha van der Does, te hebben bewoond. Hij zit er nog in 174168. Zijjn gereformeerde 
relaties schijnen de stadhouder niet te hebben kunnen redden van een financiële algehele ondergang. 

De verpondingen over 1740 zijn niet opgebracht en bijgevolg zien we de vorster Cornelis van Heusden op 29 
augustus 1743 een groot aantal onroerende goederen voor alleman brengen: een akkerland van vier 
lopense en 30 roeden achter de Roskam, waarvoor Arnoud Suys de hoogstbiedende is geworden, een hof 
waarvoor sinjeur Gerard van Asten het meeste belangstelling heeft getoond, de Driehoek, een akkerland 
van 4½ lopense, een nieuw getimmerde huizing en een hoeve onder `Kaerkhoven`, de Piek in de Mortels, de 
Blauwen Akker in de Schijf die naar Peter Bertens gaat en als mee van het beste de `schoon en 
weldoortimmerde huysinge` met schuur en klein huiske daar annex, met de hof daarachter, zijnde deze wel 
beplant met veel schone fruitbomen en achter begrensd met schone opgaande eikenbomen. Voor dit 
laatste is het hoogste bod uitgebracht door de heer Antonie Glaviman, die gehandeld heeft voor een man 
met geld buiten de Oisterwijkse gezichtskring, de heer Pieter Simonis, koopman te Leiden69. Op 12 
september 1743 krijgt die het goed op zijn naam, maar als goed koopman heeft hij op 23 juni 1744 de ware 
liefhebber voor het huis gevonden. Jan Gerrit de Haas, klerk ter secretarie, heeft het als gemachtigde van de 
Leidse koopman op 27 juni 1744 overgedragen aan de heer Pieter Clignet, koopman te Breda70. Nog 
diezelfde dag komt de aap uit de mouw: niet de Bredase koopman, maar notaris Antonie Glaviman is de 
ware Jakob71. De notaris zat niet om een huis verlegen en heeft verhuurd aan `den meester Willems`72, 

 
 
 
62  GA 241,7; 
63  G. Berkelmans, Notaris Gielis de Weer en de zijnen, in De Kleine Meijerij, jrg. 19 (1966), 80; 
64  Otw,R.352,53v; 
65

  GA 222,12 (1697); GA 223,38v (1702); 
66  Otw,R.411,170; 
67  GA 256,26; 
68

  GA 261; 
69

  Otw,R.418,179v; 
70

  GA 228,77; 
71  Otw,R.419,15; 
72  GA 262; 
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totdat hij op 27 juni 1744 in de heer en meester Hector Hieronymus van Fenema, griffier des kwartiers en 
secretaris der Vrijheid, en diens huisvrouw Geertruid Verster, kopers vindt voor zijn huis met schuur en klein 
huiske aan de steenweg. Op 27 december vindt de vest plaats73. De kopers waren als weduwnaar en 
weduwe op 7 juni van dat jaar in hun tweede echt getreden. Andermaal weduwe geworden heeft Geertruid 
Verster een deel van haar huis verhuurd aan de secretaris Philips Reinhard Vitriarius (1725 - 1770)74, totdat 
ze een derde man vond, Knud Leonard Urne. Ook deze Zweedse kapitein in Staatse dienst is door Geertruid 
overleefd. Bij haar dood in 1785 wordt ze als eigenares opgevolgd door de zoon uit haar eerste huwelijk 
Jacob Althoffer, stadhouder van het kwartier van Oisterwijk75. Deze was bij het overlijden van zijn moeder al 
weduwnaar zonder kinderen. Op 4 juni 1786 heeft hij daarom een uiterste wilsbeschikking gemaakt.  

Wanneer dit testament op 27 mei 1795 wordt geopend, blijken tot de gerechtigden op zijn nalatenschap te 
behoren meester Justus van der Hoeven als in huwelijk hebbend vrouwe Maria Geertruid Verster, de heer 
Justus Verster en voorts kinderen van zijn oom dominee Laurens Verster de Balbian. Deze brengen zowel 
het hier besproken huis met het huisje daarbij, alsmede een stuk nieuw erf achter de hof, ter grootte van 
acht roeden en acht voet en in het zuiden begrensd door een voetpad, op 13 en 20 oktober 1795 in een 
openbare verkoop76. Daarin is de 25-jarige Jan Godard van Doorn de hoogsbiedende geworden. Tussen de 
inzet en de afslag van het huis, namelijk op 18 oktober 1795, trouwde hij met een kleindochter van dominee 
Laurens Verster de Balbian. Hun zoon, minister van Financiën en staatsraad jonkheer Elisa Cornelis Unico 
van Doorn, moet derhalve in 1799 in het hier besproken huis geboren zijn.77  

 

Jan Godard van Doorn was denkelijk oranjezind en zal ambteloos in Oisterwijk hebben getoefd tot 1803. Op 
15 februari van genoemd jaar brengt hij het `hecht, sterk en weldoortimmerd` huis met het kleine huisje, hof 
en nieuw erf benoorden de mistweg, in een veiling. Op 1 maart wordt daarop door Ferdinand Ludovicus de 

 
 
 
73  Otw,R.419,152v; 
74

  GA 264; 
75

  GA 270; 
76

  Otw,R.704,10; 
77  P. Wuisman, Jhr Elisa van Doorn. Een in Oisterwijk geboren minister en commissaris des konings, in De Kleine Meijerij, jrg 

36 (1985), 77; met correctie jrg 37 (1987), 73; 

 

Jhr Elisa van Doorn, 1799-1882, minister van Financiën | 
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la Croix met 1755 gulden het hoogste bod uitgebracht78. Ferdinand Ludowicus Josephus de la Croix werd 
geboren te Belle in Frans-Vlaanderen als zoon van Peterus Jacobus Xaverius de la Croix en Ludovica Robbert 
Maurille, maar trouwde op 29 november met een Oisterwijks meisje, Cornelia dochter van Pieter van den 
Dungen. Louis Ferdinand heeft Cornelia van den Dungen als weduwe met drie kinderen, met name 
Franciscus Ludovicus, Hendrika Roberta en Theresia Cornelia, achtergelaten. Op 31 juli 1816 hebben zij, met 
bijstand van Pierre Henry de la Croix, negociant te Amsterdam, als toeziende voogd het huis met nummer 
213 en de stalling voor 1400 gulden in het openbaar verkocht aan Jan Jansen de Kroon.79 

Jan de Kroon was een telg uit het nog bloeiende Oirschotse brouwersgeslacht. Met zijn moeder80 en zijn 
vrouw Cornelia Willem Roefs (1786 - 1858) en kinderen is hij naar Oisterwijk verhuisd om tegenover het 
boterhuisje met een brouwerij te beginnen81. Groot was deze niet. In 1830 wordt gewerkt met een 
brouwketel van 22 vat en 74 kan, een roerkan van 12 vat en 30 kan, welke ook dient voor geilkuip, met 
opzet en koelbak. Er worden dan gewoonlijk 25 tot 30 brouwsels bruin en geel bier gemaakt waarvoor in de 
plaats aftrek is82.  

Jan is opgevolgd door zijn zoon Theodorus, die op 30 april 1867 is getrouwd met Anna Lommers, dochter 
van Johannes, de zoon van Adriaan Lommers uit Udenhout en Adriana van den Heesakker. Theodorus en 
Anna kregen een opvolger in Johannes Theodorus Josephus de Kroon, in de wandeling bekend als Sjefke de 
Kroon (1872 - 1963). Naar hem is het bottelbedrijf Jos de Kroon genoemd. Uit zijn huwelijk met een dochter 
van de burgemeester van Cromvoirt, Maria Antonetta de Ruijter (1873 - 1964) werd onder andere een zoon 
Jan geboren. Deze Johannes Cornelis Maria de Kroon is door zijn huwelijk met Wiesje Smits uit Oirschot de 
vader geworden van de stamhouder der De Kroons in Oisterwijk, Josephus Maria Anna Nicolaas de Kroon, 
geboren te Oisterwijk op 8 juni 1957 en naar zijn grootvader Sjef genoemd. 

   
 
 
 
 
78  Otw,R.438,113; 
79

  Otw,N.5343,91; 
80

  Maria Korthout, geboortig van Valkenswaard (GA 2123,117), kwam in november 1826 na; zij stierf hier; zie ook Wil van 
Oosterhout, Familie-archief De Kroon op het streekarchief, in De Kleine Meijerij, jrg 48 (1997), 1; 

81  F.352: tuin (1); F.353: huis, schuur, erf (8); F.353a: brouwerij (1); 
82  RA,Provinciale Griffie, 3296, tabel 5; L. van der Voordt Pieck en M. Kuyl,Statistiek der Provincie Noord-Braband. 
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31-III 
Wij spreken nu over een 15e- en een 16e-eeuws erf dat gelegen heeft waar tegenwoordig zich het depot voor 
gedistilleerd van de firma Jos de Kroon bevindt.  

In 1420 hebben de kinderen van wijlen Jan Sapeels het gehad over de splitsing van een huis binnen de 
Vrijheid. Ten oosten daarvan ligt dan het erf van `Mychyelen van den Oerde`83. Deze Michiel heet ook 
Sapeels84. Michiel geheten van den Oerde Willem Sapeelszoon verkoopt op 4 april 1429 nog een huis aan 
Jan die Becker Willem Beckers85; in 1436 is hij dood86. Hij heeft een zekere Aleid als weduwe achtergelaten. 
Zij leeft nog in 143987 en is hertrouwd met Godevaart van Boemel88. In 1445 schijnt Aleid niet meer in leven 
te zijn89. 

Buiten kijf was Michiel van den Oerde een bloedverwant van voornoemde Jan Sapeels, wellicht een broeder. 
Jan Sapeels had behalve zonen ook een dochter, Katherijn. Zij is getrouwd met Aart Roekeloos, zoon van Jan 
Bliec90 die een zoon was van Willem Mols91. Twee zonen van hen, Willem92 en Jan93 worden Sapeels 
geheten. Aart zal tussen 1439 en 1445 gestorven zijn94. Op 2 augustus van het laatstgenoemde jaar heeft 
Katherijn als weduwe het huis tussen het erf van Wouter van Eel en haar woonhuis overgedragen aan 
Michiel Michielsen die Ruyter. Het erf van dit huis is belast met zes schilling en een half mud rogge, 
verschuldigd aan Engbrecht Smyter, alsmede met negen zesteren rogge aan de koper. Van de dijk moet de 
eigenaar één roede onderhouden. Ten behoeve van Michiel die Ruyter hebben Jan, Aart en Andries, zonen 
van Aart Ruekeloos, en hun schoonbroeder Dirk Wanghe, als man van Lucia, afstand van recht gedaan95. 

Wanneer Michiel op 4 oktober 1447 het huis alweer vervreemdt aan Bertram Jan Bertrams ziet Henrik Jan 
Louwen af van vernadering96. Het betreft hier vreemdelingen. Bertram vindt het jaar daarop weer een 
liefhebber in Oisterwijk; op 24 oktober 1448 draagt hij het over aan Jan Jan Simonssone97. Jan is getrouwd 
met Elisabeth, dochter van Gijsbrecht Korstiaan Gijsbrechtssone. Zijn zwager was aldus meester Jan 
Gijsbrecht Korstiaans, aan wie hij op de feestdag van Sint Clemens in 1454 een erfpacht van een half mud 
rogge overdraagt uit zijn huis binnen de vrijheid, strekkend van de straat tot de gemeint aan de Vloet, en 
gelegen tussen het erf van Wouter Maas Hessels oostwaarts en dat van Kathelien, de weduwe van Aart 

 
 
 
83  Otw,R.143,16v; zie ook sH,R.1208,296; 
84  GA ged. 42,214; evenals de naam De Bye en Sappeel lijkt ook de naam Van den Oorde in meerdere geslachten te zijn 

gedragen. Een late Michiel van den Oerde wordt genoemd in 1461 wanneer door Thomas de zoon van wijlen Wouter Maes 
van Karchoven een rente van 10½ lopen uit `dat Byesweyken` onder Huikelem wordt verworven. Deze rente wordt door 
Jan Peter Jan Daneels verworven van Rutger geheten van den Arkel en als weduwnaar van Mechteld dochter van Willem 
Brocken, is Jan afgegaan van de tocht daarin ten behoeve van zijn zonen Peter en Willem en van Michiel van den Noerde 
als man van Elisabeth, Peter Jan Smetssoen als man van Kathelijn, Adriana, Engelbeer en Aleid, allen dochters van Jan en 
Mechteld: Otw,R.168,20; 

85  Otw,R.146,9; 
86  sH,R.1206,114; 
87  sH,R.1209,122v; 
88  GA ged. 42,214; 
89  sH,R.1215,220; 
90

  sH,R.1206,114; 
91  GA ged. 42,7; 
92  Otw,R.166,27v; 
93

  sH,R.1209,122v; 
94

  sH,R.1209,122v; sH,R.1215,220; 
95

  sH,R.1215,220; 
96  sH,R.1218,202; 
97  sH,R.1219,7v; 
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Roekeloos westwaarts98. Meester Jan Gijsen, de hertogelijke rentmeester, had slechts natuurlijke kinderen 
en Jan en Elisabeth slechts één zoon, Gijsbrecht geheten, die is ingetreden in het beroemde klooster van 
Korssendonk. Om deze zoon de gelegenheid te laten om over hetgeen hem van ouderswege zou aankomen 
te beschikken zonder rekening te houden met de rechten en belangen van zijn bloedverwanten, zal Jan in 
1465 zijn huis voor de vorm hebben overgedragen aan Henrik Goyaart Emmen van Riel99, wiens moeder 
misschien een zuster was van de vrouw van Jan Jan Simonssone100. Hoe dan ook, Jan heeft het huis 
nagelaten. Op 14 februari 1486 heeft `bruer Michiel van Peer, brueder des goetshuys van Kersendonck bij 
Tuernout` het huis binnen de vrijheid `wilneer Jan Symons toebehorende` en belast met een erfpacht van 
een half mud rogge en een cijns aan de altaristen, verkocht aan Gijsbrecht, de zoon van wijlen Jan Brocken. 
De koopprijs is een jaarlijkse pacht van een mud rogge, te kwijten met 40 peters van 18 stuivers en 7½ peter, 
na twee jaar te betalen met 12 lopen rogge101. Gijsbrecht was getrouwd met Ieve, een dochter van Goyaart 
Scoemekers en Aleid, dochter van Gijsbrecht Korstiaan Gijsbrechtssone102.  

Gijsbert103 heeft het huis maar enkele jaren gehouden. De pacht waarvoor hij het kreeg, heeft hij ook niet 
gelost. Op 29 augustus 1492 is de eigendom overgedragen aan Henrik Henrik Emmen104. Deze Henrik was 
een zoon van Henrik, de zoon van Henrik Emmen van Riel bij Elisabeth dochter van Aart Peters van den Wiel 
en van Marie dochter van Laureis van Gestel105. In 1504 bezwaart Henrik, de zoon van wijlen Henrik Emmen, 
zijn huis en de `gueden als hem nae der doet Marien zijnre moeder aencomen zullen` met een erfpacht van 
zes lopen rogge106. Het jaar daarop koopt hij echter van heer Laureins van den Venne, optredend voor de 
persoon, een cijns die op zijn huis drukt in107. In 1512 komt Henrik weer geld tekort en heeft hij zowel huis 
als een stuk land op de Hoogstraat en zijn `kijntsgedeelte` overgedragen aan Amand Willems van Geel108. 
Voor 49 rijnsgulden van 20 stuiver heeft Amand zijn rechten op de laatste dag van januari 1514 
overgedragen aan heer Andries Emmen en Claas Henriks van den Hout109, en ruim twee jaar later hebben 
deze het huis met de hof, strekkend van de straat tot de gemeint `optie Vloet` weer teruggegeven aan 
Henrik110. Henrik, die zijn huis al die tijd waarschijnlijk slechts tot zekerheid uit handen heeft gegeven, is dan 
aan de verwezenlijking van grote plannen bezig. Hij heeft een straatje gemaakt en achter het huis aan de 
straat een tweede huis gezet, terwijl hij `in meyninge` is op de hofstad nog een derde huis te zetten111. Om 
aan het daarvoor benodigde geld te komen belooft hij aan de secretaris meester Jan Lombaerts ten behoeve 
van Aart Noeysen een cijns van 20 stuiver. Het jaar daarop zijn de huizen gereed en op 19 februari 1517 
beloft hij aan Corstiaan, de zoon van wijlen Philips van Helmont, een cijns van twee rijnsgulden uit drie 
huizen en hoven, strekkend van de gemene straat tot de gemeint `optie Vloet`112. Henrik Henrik Emmen is 
bedenkelijk veel geld nodig blijven hebben. Op 2 mei 1519 belooft hij met Mechteld, zijn wettige huisvrouw, 
dochter van wijlen Jan van den Dijck, een cijns van niet minder dan vijf carolusgulden aan Aart Aarts van den 
Aerdwech van Antwerpen. Twee `huysen met hueren hoeven, gronden ende toebehoerten`dienen tot 

 
 
 
98  Otw,R.162,22; 
99  sH,R.1234,181; 
100

  Otw,R.169,16; we kennen van Aleid, welke getrouwd was met een Van Riel, Goyaart Scoemekers, slechts drie dochters: 
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onderpand voor de betaling. Elke carolusgulden staat te los met 16 rijnsgulden ineens113. Weldra blijft hij in 
gebreke Corstiaan Philips van Helmont te betalen. Henrik van der Heyden vervult de plichtplegingen van de 
opwinning, maar er is weinig belangstelling, zodat Corstiaan het onderpand op 23 februari 1521 heeft 
ingekocht. In de herberg in de Wildeman vindt op 8 april daaropvolgend de uiteindelijke veiling plaats, 
waarvoor evenwel `nyemont coemen en is`114. Pas in 1526 vindt Corstiaan een liefhebber voor het 
`voerhuys`. Op 29 mei verkoopt hij dat aan Michiel Aarts van Eersel115. Afgesproken wordt dat Michiel116 het 
gebruik van een erfweg, gaande tot op de gemeint op die Vloet krijgt en in het vervolg zal gelden: vier lopen 
rogge aan de Tafel van den Heiligen Geest, twee lopen aan de broederschap van Sinte Catharina en twee 
lopen aan de persoon en de altaristen. Voor rekening van Corstiaan blijft de pacht van het klooster van 
Korsendonk. Zodra echter een derde belangstelling voor het goed heeft getoond, komt de familie van Henrik 
Emmen opdagen. Op Sint Jacobsdag vernadert Barbara, de huisvrouw van Embrecht van den Brekel, zuster 
van Henrik Henrik Emmen, de koop. Op 26 februari 1528 heeft Embrecht Jans van den Brekel het huis dat 
zijn vrouw heeft vernaderd met het recht van gebruik van de `boerywech daer teynden`, gelegen tussen het 
erf van Wouter Thomaas Wouters en dat van Aart van Eersel en zijn kinderen, strekkende van de gemene 
straat tot het erf van Corst van Helmont, dat is afgedeeld, overgegeven aan Heiman, de zoon van wijlen 
Wijtman Sibben. Vanwege de vernadering door de Emmens wordt in het rentboek van de Tafel van den 
Heiligen Geest van de hachelijke avonturen van Corst van Helmont in het geheel geen gewag gemaakt en 
wordt boven de post `Item Henrick Emmen Henrickssoen (voer Ghysbrecht Brocken): IIII lopen roggen uut 
synen huyse ende hoeve gelegen aenden steewech, aldernaest den huyse Wouter Maes, welck Embrecht van 
Riel ende Margriet syn huysvrou gemaect ende gelaten hebben (daer een instrument af is`117, niets gezet 
dan: `nu Heyman Zibben kynder`. In 1528 drukken als lasten op zijn huis van Heimerik Wijtman Zibben aan 
de Plaats bij de `steenwich`: een grondcijns van twee blank, een cijns aan de achterbuur, die dan Corstiaan 
van Geel wordt genoemd en een malder rogge ten gunste van verscheidene personen af te dragen118. In 
1533 slaagt Heiman erin van Corst de twee huizen achter het voorhuis te verwerven119. Deze drie huizen 
heeft Heiman nagelaten aan zijn kinderen. Op 23 december 1550 hebben Adriaan en Wijtman, met hun 
zuster Anna, ook handelend voor de onmondige Margriet, allen kinderen van Heiman Sibben, de drie huizen 
van de hand gedaan. Het voorhuis wordt van Gerard Dirks van den Wiel, `tmiddelhuys` wordt aan de 
secretaris overgedragen ten behoeve van Reiner Wouter Coecx, doch schijnt later te zijn teruggekomen aan 
Adriaan Heiman Sibben120. Het `afterste huys opte Vloet` komt aan Wijtman121. 

Laatstgenoemd huis is ten tijde van de opstand verloren gegaan. In november van het jaar 1610 vindt door 
Margriet, de weduwe van Adriaan Henrik Loomans, ten behoeve van Henrik, haar enige zoon, de vertijenis 
plaats van een desolate hofstad op de Vloet, zodat Henrik deze hofstad daarop heeft kunnen afstaan aan 
jonker Giljam de Wale122. Reeds in 1609 was ze feitelijk verenigd met het erf van het voorhuis123.  

Kort nadat de koop van het voorhuis met Gerit van den Wiel is gesloten, zijn de dochters van Heiman 
Wijtman Sibben getrouwd. Op 6 mei 1551 is daarom nog eens door Antonis Peters de Wijs als man van Anna 
en door Pauwels Jan Custers als man van de jeugdige Margriet op het huis dat hun schoonvader verkreeg 
van Embrecht Jans van den Brekel, vertegen.  
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Het voorhuis is door Gerit van den Wiel op 8 juni 1555 alweer overgedragen aan Peter Aart Nulants124. Te 
zijnen behoeve doen Jacob Jans Verheyen en Aart de Molder (de zoon van de buurman Thonis Art Smolders) 
afstand van hun rechten op een huis met een klein huis en op de boriweg naar de Vloet, onder beding dat 
de twee achterliggende huizen zullen wegen naar de straat125. De zaken aldus geregeld zijnde, draagt Peter 
zijn goed over aan Henrik Jans van Broowylre, een schoenmaker die jong is gestorven. Zijn zoontje Cornelis 
is in 1564 nog onmondig126. Anna, de weduwe van Henrik de schoenmaker, draagt, daartoe bevoegd door 
de uiterste wilsbeschikking van haar man, het huis op 28 april 1561 over aan Adriaan Goossens van Riel. Zij 
krijgt er een erfpacht van 13 lopen rogge voor, haar ter tocht en haar zoon ten erve127. Maar enkele jaren 
heeft Ariaan het huis gehouden. Op 29 maart 1563 draagt hij het over aan Marijken, dochter van Jan 
Vendix128. Mery Vendicks is getrouwd met Roelof Peter Roelofs, waarschijnlijk een Peynenborch129. Kinderen 
heeft ze niet achtergelaten. Krachtens haar testament erft haar zuster Catharina de helft van het hier 
besproken huis en op 3 maart 1573 is deze helft overgedragen aan Gerit Aart Lombaerts130.  

 

Hij was een zoon van Aart Gerit Lombaerts, van Karkhoven, en Jenneken, dochter van Gielis Goyaerts. Met 
wie hij getrouwd is geweest weten we niet. Hij heeft evenwel een zoon Willem gehad, die trouwde met 
Jenneken, dochter van Pauwels Willems Rijsbroeck, weduwe van Cornelis Thonis131. De `eenich sone` van 
Willem was Gerit, die op 10 mei 1610 ten behoeve van Elias Willems de Wijse afstand doet van een 
afgebrande hofstad, waarop het hier besproken huis heeft gestaan132. Elias had op 7 mei 1609 de eigendom 
overgedragen gekregen van Christina Schellens, welke met haar man Willem, de zoon van wijlen Jan Damen 
van Oisterwijk, de verschrikkingen van de burgeroorlog was ontvlucht en vertrokken naar de stad Stralen133. 

 
 
 
124  Otw,R.255,47; 
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128  Otw,R.267,20 (1563); 
129  Otw,R.277,6; 
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Het is Elias geweest die de afgebrande hofstad op de laatste dag van september 1610 heeft overgegeven 
aan jonker Giljam de Wale, de schoutet134. Nadien, op 8 februari 1611, heeft Cornelis, de zoon van wijlen 
Antonis Roelof Peynenburch, nog van zijn rechten afgezien135. Bedoeld zal zijn de zoon van Antonis Peter 
Roelofs, die een broeder was van de man van Marie Vendicks136. Eerst tegen het begin van de 18e eeuw 
schijnt het ledig erf wederom bebouwd te zijn geworden.  

 

 

overzicht 
 

   

  LINDEIND 31(-I) - het oostelijke erf 

   

  Engbrecht Canys die Hoefsleger 

v1426  Claas Peters x Heilwig Engbrecht die Hoefsleger 

26-2-1482 huis Embrecht Henrik Hoefsleger 

  Elisabeth Stert (opwinning) 

  Henrik Willem Emmen  

  Heiman van Heck 

8-8-1496 huis Henrik Gijsbrecht Sberen x Marie Aart Priem 

29-1-1501 huis Jan Michiels de Beer x Elisabet Hermans 

24-5-1503 huis Juut wede Michiel de Beer xx Dirk Sapeels 

11-2-1507 huis Jan Michiel de Beer 

1509 2 huizen  

1511 huis achterhuis  

1515 2 huizen brouwhuis  

16-4-1516 
2-6-1516 

huis brouwhuis Claas Jan Maes van den Donck x Geertrui d. Aart van Laerhoven (opwinning) 

18-8-1552 huis achterhuis Wouter Jan Hessels x Geertken Jacob Gerits xx Geertruit Willem van Laarhoven 

  enige tijd gevoegd bij erf oostwaarts L30 

18-9-1647 huis 1/2 west in hof Jan Claassen van Tilborg x Leonora d. Dierk Peters van den Wiel  

25-2-1648 
11-10-1650 

huis 1/2 west in hof Jan Gielis de Weer 

 
 
 
134

  Otw,R.304,60v; 
135  Otw,R.305,13; 
136  Otw,R.252,87v. 

             



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 31  •  18 

1658 huis schuur stal het gehele erf met L31-II 

  Anna de Weer x Gijsbert van Arensma xx Antonie Lomberts 

4-5-1718 huis schuur stal oost en klein 
huisje west 2 L 

Johan Hartong (+1743), rentmeester van het kwartier 

21-9-1743 huis schuur klein huisje Pieter Simonis, koopman Leiden 

23-6-1744 huis schuur klein huisje Pieter Clignet, koopman Breda 

27-6-1744 huis schuur klein huisje Antonie Glaviman, notaris en procureur 

27-12-1746  mr Hector Hieronymus van Fenema, griffier van het kwartier en secretaris van de vrijheid x Geertruid 
Verster (hertr. Knud Leonard Urne, kapitein) 

1785  Jacob Althoffer (+1795), stadhouder van het kwartier 

16-5-1788  met nieuw erf aan de Vloet 8 R 8 voet uit de gemeint van Haaren 

4-11-1795 huis schuur klein huisje Jan Godard van Doorn 

18-3-1803 huis klein huis schuur Ferdinand Ludovicus de la Croix x Cornelia van den Dungen 

31-7-1816 huis klein huis stal Jan Jansen de Kroon (1772-1846), bierbrouwer x Cornelia Willem Roefs nr 213 F.352/353a 

1860  Theodorus en Willem de Kroon 

1869  Theodorus de Kroon x Anna Lommers na 1890 F.1241/1242 

1910  Adriana Johanna Cornelia de Kroon F.1518 

1918  Bernardus Johannes Vuijsters (1878-1966), koopman x Johanna Grada Hutten 

  B340 - na 1947 Dorpsstraat 18 

   

   

  LINDEIND 31-II - het middelste erf 

   

  Hessel van Eel 

  Wouter Thomaas Hesselszoon van Ele x Luitgaard Priems 

  Thomaas Wouter Thomaas Hessels van Ele 

  Wouter Thomas Wouters 

v.1543  Jacob Aart Swaenen x Agnees d. Jacob Verheyen 

v.1557  Antonis Aarts de Molder x Elisabeth Embrecht van den Brekel 

22-4-1570 huis achterhuis Cornelis Antonis de Molder 

29-5-1572 2 huizen Dierk Hermans van den Broeck 

  Antonis Aart de Molder x Elisabet 

23-7-1609 afgebrande hofstad Christiaan Laureis Henriks van Ravesteyn 

17-9-1610 afgebrande hofstad jr Giljam Jacques de Wale (+1612), schoutet 

  met L31-III 

6-10-1612 huis jr Jacques de Wale x jvr Magdalena van Dijck (hertr. Lambert Charlans) 

14-9-1632 huis afgebrande hofstad Jan Gielis de Weer x Jenneken d. Thomas van den Heuvel 

  zie het geheel erf L31(-I) 

1910  Adriana Johanna Cornelia de Kroon F.1517 

1931  Josephus Johannes Theodorus de Kroon 

  B341 - na 1947 Dorpsstraat 16 

   

   

  LINDEIND 31-III(a) - het westelijke erf 

   

  Michiel van den Oerde z. Willem Sappeels x Aleid 

v.1439  Kathelijn Jan Sappeels x Aart Roekeloos z. Jan Bliec 

2-8-1445 huis Michiel Michielsen die Ruyter 

4-10-1447 huis Bertram Jan Bertrams 

24-10-1448 huis Jan Jan Simonssone x Elisabeth d. Gijsbrecht Korstiaan Gijsbrechts 

12-6-1465 huis Henrik Goyaart Emmen van Riel 

  klooster Korsendonk (opwinning) 

14-2-1486 huis Gijsbrecht Jan Brocken x Ieve d. Goyaart Scoemekers 

29-8-1492 huis Henrik Henrik Emmen x Marie d. Laureis van Gestel 

v.1504  Henrik z. Henrik Henrik Emmen x Mechteld Jan van den Dijck 

27-9-1512 huis Amant Willerm van Geel (Ghierle?) 

31-1-1514 huis hr Andries Embrechts en Claas Henriks van den Hout 

26-1-1516 huis Henrik Henrik Emmen x Mechtelt Jan van den Dijck 

1516 2 (3) huizen  
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23-2-1521 3 huizen Corstiaan Philips van Helmont 

  het voorhuis op het westelijke erf 

29-5-1526 voorhuis Michiel Aart van Eersel 

25-7-1526 voorhuis Barbara Henrik Emmen x Embrecht Jan van den Brekel 

26-2-1528 voorhuis Heiman Wijtman Sibben 

  klooster Korsendonk (opwinning) 

20-11-1532 huis Heiman Wijtman Zibben 

23-12-1550 voorhuis Gerard Dirks van de Wiel 

8-6-1555 voorhuis Peter Aart Nulants 

  Jacob Jan Verheyen en Aart Antonis de Molder 

5-12-1557 huis klein huisje Peter Aart Nulants 

5-12-1557 huis Henrik Jans van Broowylre, schoenmaker x Anna 

28-4-1561 huis achterhuisje Adriaan Goossen van Riel 

29-3-1563 huis achterhuisje Marijken Jan Vendix x Roelof Peter Roelofs 

3-3-1573 huis achterhuisje Gerit Aart Lombaerts (½) 

  met het achtererf (L31-IIIb) 

  Willem z. Jan Damen bij Christina Schellens 

7-5-1609 afgebrande hofstad Elias Willem Elias de Wijse 

30-9-1610 
8-2-1611 

afgebrande hofstad jr Giljam de Wale, schout 

  zie bij het middelste huis L31-II 

1910 huis brouwerij schuur Johannes Theodorus Josephus de Kroon (later genoemd: Josephus Johannes Theodorus de Kroon) x Maria 
Antonetta de Ruijter na 1910 F.1516 na 1918 F.1651 

  B342/343 - na 1947 Dorpsstraat 12 en 14 bierbottelarij de Valk 

   

   

  LINDEIND 31-IIIb - het middelste huis op het westelijke erf 

   

  zie L31-III 

1526 2 achterhuizen Corstiaan Philips van Helmont 

26-2-1528 2 achterhuizen Heiman Wijtman Sibben 

23-12-1550 middelhuis Reiner Wouter Coecx 

  klooster Korsendonk (opwinning) 

  krn Heiman Wijtman Sibben 

6-5-1551 middelhuis Adriaan Heiman Sibben 

  zie mogelijk L31-IIIc 

   

   

  LINDEIND 31-IIIc - het achterhuis op het westelijke erf 

   

  zie L31-III 

1526 2 achterhuizen Corstiaan Philips van Helmont 

26-2-1528 2 achterhuizen Heiman Wijtman Sibben 

23-12-1550  Wijtman Heiman Sibben  

  klooster Korsendonk (opwinning) 

6-5-1551 achterhuis Wijtman Heiman Sibben  

2-4-1552  met stukje van de gemeint op de Vloet van de burgemeesters van Otw 

  Adriaan Henrik Loomans x Margriet 

15-12-1610 desolate hofstad jr Guilliam de Wale, schout 

  zie geheel L31-III 
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