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Koffiehuis Willeke den Draaier, genoemd naar uitbater Willem Vermeer, eerder café het 
Centrum en De Parodist was het woonhuis van den Booi Willem Jansen, de bode die goederen 
voor anderen vervoerde naar de omgeving, op verzoek of als lijndienst naar Tilburg en Den 
Bosch. 
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33 het Hert 

 

Over het erf waarop tegenwoordig café Het Centrum is gevestigd, is al een en ander gezegd bij de 
behandeling van het onder Lindeind 32 genoemd erf. Zulks omdat ze herhaalde malen in een hand zijn 
geweest. Ook hier noemen we Aart Roekeloos het eerst.  

Zijn zoon Jan, die de bekende geslachtsnaam van zijn moeder droeg en dus Jan Sapeels heette1, is hem 
opgevolgd. Deze schijnt geen nakomelingen gehad te hebben, want het zijn de erfgenamen van zijn broeder 
Willem Sapeels2 die over het goed beschikken. Nog voordat in 1489 het oostwaarts gelegen huis der 
pseudo-Sapeelsen (behandeld onder Lindeind 32) toegedeeld werd aan Willem Willem Sapeels, is het hier 
besproken huis op 21 februari 1489 verkocht aan `Aernden soen quondam Willem Sapeel, horen bruer van 
den voerbedde, den leven lanck Heylwychen Sapeel`3. Als verkopers worden niet slechts de onder Lindeind 
32 genoemde personen genoemd, doch ook Henrik, de zoon van wijlen Willem Sapeels, die niet in levenden 
lijve aanwezig is.  

Aan `Elsen, weduwe Jan Poinenborch` moet een rente vergolden worden: aan de weduwe van Broes Jans 
een roggepacht en aan Heilwich Sapeel een lijfpacht van een kroon. Voorts moet Aart een `roey opten 
Oesterwijckschen dijck` gaan onderhouden. Van de roggepacht heeft in 1495 Belia, de weduwe van Claas 
Ambroeszoon van der Stegen de tocht4. Els is opgevolgd door Willem Jans Poinenborch. 

 
 
 
1
  SH,R.1217,245;zie ook sH,R.1209,122v;sH,R.1264,221; 

2
  Otw,R.166,27v;Otw,R.198,37; 

3  Otw,R.195,8v; 
4  sH,R.1264,221 
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Deze Willem werd, omdat men in gebreke bleef één mud rogge van een rente van twee mud af te dragen, 
gericht aan twee huizen `in middel tusschen die kerck ende die lijnde`. De vorster Jan Verstegen heeft daarop 
op 2 mei 1499 het onderpand verkocht aan Matthijs Schenarts. Het oostwaartse van de twee huizen werd 
evenwel al eerder, in 1493, gerechtelijk verkocht. Daarom is van deze verkoop uit 1499 het huis van wijlen 
Jan Sapeel `waarin Willem Sapeels bestorf` uitgescheiden. Matthijs Scenaerts kwam dan ook met niet meer 
dan de twee mud rogge waarin men achterstallig was over5. Hij, de secretaris, handelde eenvoudig als 
lasthebber van de opwinner, aan wie het huis dan ook werd 'overgegeven'.  

Op 25 oktober 1504 heeft Willem `dat huys daer Jan Sapeels inne bestarff`, dat van het erf van de 
oosterbuur wordt gescheiden door een weg `oever heure beyder erfenisse`, strekkende van de gemene 
straat ´totter gemeynt toe geheyten optie Vloet` overgedragen aan zijn zwager Jan Willem Wijnriks van 
Gorop6. Bedongen wordt dat Gijsbrecht Brocken7 over het erf mag wegen.  

Jan Wilem Wijnen belooft op 26 mei 1506 nog een erfpacht van 3½ mud rogge te betalen aan heer Andries 
Emmen ten behoeve van Jan Adriaans `woenende tot Capelle`8. Hij zit dan kennelijk in nijpend geldgebrek. 
Immers, een half jaar later komt Cornelis Willemszoon over voor 32 rijnsgulden welke Jan Willem Wijnen 
hem schuldig is en op 19 januari 1507 wordt het huis verkocht aan de alreeds genoemde heer Andries 
Emmen9. Heer Andries was een zwager van Willem Poynenborch Janszoon, die immers was gehuwd met 
Elisabeth, dochter van Embrecht Henrik Emmen van Riel10. Met kunst- en vliegwerk blijft het goed in de 
familie: Aalbrecht Willem Aalbrechts, een schoonzoon van Willem Poeynenborch. 

 
 
 
5  Otw,R.199,15v; 
6
  Otw,R.208,34v; 

7  Zie onder Lindeind 39; Otw,N.5337,23; 
8 Otw,R.210,38; 
9
  Otw,R.211,2v; 

10
  Jan Willem Wijne was getrouwd met Mechteld, dochter van Willem en Elisabeth. Een andere dochter, Aleid, trouwde met 

Lenaart Goyaart Gerits (Otw,R.227,41v;R.227,43; R.227,44v). Voorts had Willem nog een dochter Jenneken, getrouwd met 
Aalbrecht Willem Aalbrechts van den Dijck (Otw,R.233,16) en een zoon Jan, die uit zijn huwelijk met Elisabeth, dochter van 
Matthijs Dirks van der Elst vier zonen heeft: heer Matthijs (Otw,R.247,37), Andries, Frans en Jan (Otw,R.237,11); 
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Het huis brandt evenwel af en de afgebrande hofstad heeft Aalbrecht op 8 oktober 1515 overgedragen aan 
Antonis, de zoon van wijlen Jan Meeussen11. Die bouwt er weer een huis op dat hij tegen een erfpacht van 
twee mud rogge in 1519 uitgeeft aan zijn zoon Jan12. Bij het huis heeft Jan een lopense grond liggen13. 
Daarop heeft hij nog twee huizen gezet, zodat hij in 1525 een rente van vijf gulden kan verkopen uit drie 
huizen. Deze cijns wordt gekocht door een Bosch’ gasthuis, het Manhuis van Jacob uuter Oisterwijk14. Deze 
zware rente hief het geldgebrek van Jan Antonis Meeussen niet voorgoed op. Op 16 mei doet hij een 
betalingsbelofte voor 22½ carolusgulden aan Gerit Ariaan Wijnen, welke hij niet blijkt na te komen. Gerit 
wordt daarom gericht aan het huis van Jan, dat in 1531 wordt verkocht aan Cornelis de Verwer, die optreedt 
voor Peter Raessen. Cornelis is waarschijnlijk te vereenzelvigen met Cornelis Willemszoon `veruwer te 
Breda`, aan wie Willem Poynenborch in 1507, toen zijn schoonzoon Jan Willem Wijnen in de nesten zat, een 
betalingsbelofte moest doen15.  

De flinke bebouwing van het erf maakt het geschikt voor de vestiging van een brouwerij, Het Hert geheten16. 
Het zijn de erfgenamen van Peter Pauwels Raessen die deze op 18 juli 1551 van de hand doen. Peters zonen, 
Claas en Raas (uit Antwerpen), alsmede Geertruid, de weduwe van Willem, de zoon van Peter Pauwels 
Raessen en Aleid, de dochter van Antonis Jonkers welke handelt in de naam van Peter, de onmondige zoon 
van Cornelis Antonis Jonkers bij Eeske, een dochter van Peter Pauwels Raessen, geven hun huis met erf, 
schuur, brouwhuis en hof binnen de vrijheid tegen een cijns van elf carolusgulden uit aan Aart Peter 
Nulants17. Deze cijns is in 1565 door Willem en Antonis Claas Gielis Donckers als man van Eefsa, de kinderen 
van genoemde weduwe Geertruid en Willem Peter Pauwels Raessen, verkocht aan Adriaan, zoon van wijlen 
Jan Poirters Willemszoon18. Adriaan weet dat jaar de hand op het goed zelf te leggen daar dit werd 
opgewonnen wegens wanbetaling van de cijns aan het Bossche mangasthuis19. 

De lasten voor Aart Peter Nulants toen hij het brouwgereedschap ter hand nam20 waren nochtans niet zo 
zwaar geweest. Hij moest van de dijk twee roeden onderhouden, aan Adriaan Thomas Martens21 drie pond 
betalen en aan het manhuis in de Sint Jorisstraat in Den Bosch genoemde cijns van vijf gulden en voorts nog 
de geburenlast ter zake van de brandschatting22, kennelijk te wijten aan de verschrikking van Maarten van 
Rossem, de legeraanvoerder van de gehate Karel van Egmond, de hertog van Gelre.  

Adriaan Jan Porters was een zoon van Jan Willem Goossens, `diemen gemeynlijck noempden Jan Poirters`, 
die waarschijnlijk als gevolg van het tweede huwelijk van zijn moeder Margriet met Jan van Gilze in 
Oisterwijk is terechtgekomen23. Adriaan had twee broeders: Peter, die trouwde met de weduwe van de 
waard in Het Vlies, en Willem. Beiden zijn op vrij jeugdige leeftijd gestorven. Adriaan trouwde met Elisabeth, 

 
 
 
11  Otw,R.219,37; 
12  Otw,R.222,41; 
13

  sH,R.1294,247; 
14  sH,R.1302,319v; 
15  Otw,R.211,2v; 
16  Otw,R.243,12v;Otw,R.274,36; 
17  sH,R.1356,365v; 
18  sH,R.1386,139; 
19

  sH,R.1806; 
20  sH,R.1386,139; 
21  sH,R.1415,379;later is deze cijns in handen van jonker Jan van Tsvel, die trouwde met Adriaans weduwe en nog later van 

meester Lambrecht van den Hoevell, wiens vrouw Marie, dochter van Peter Wouter Roelofs Peynenborch, een moeizegster 
was van Iken Peynenborch, de weduwe van Adriaan Thomas Martens (sH,R.1415,379); 

22
  sH,R.1356,365v; 

23  Otw,R.272,26; over eventuele betrekkingen met Helmond: G. Berkelmans, De familie Poirters, in De Kleine Meijerij, jrg 58 
(2007), 32-37; 
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dochter van Gerit de Bont bij Goosken, dochter van Willem die Loze24. Zijn huwelijk bracht hem in 
betrekking met de gezeten families van Oisterwijk.  

 

Als kinderen van Adriaan kennen we Geraard en Jan, die erven van hun oom Lambert Gerits de Bont25 en 
Anna, welke de huisvrouw van Peter Pauwels Goyaarts, van Oirschot, is geworden26.  

Adriaan heeft het hier besproken goed nagelaten en het is zijn zoon Jan geweest die het op een ons 
onbekend tijdstip heeft verkocht aan Lucas van der Borcht, de oosterbuur. Onduidelijk is of Lucas het erf 
verkreeg toen het huis alreeds was afgebrand dan wel het zelf de vlammen ten prooi heeft zien worden. Er 
is sprake van een `ledige hoffstadt ende den hoff daeraen liggende`, groot 17 roeden, aan de `Hoffstadt` en 
strekkende van de gemene straat tot de gemene bleken, wanneer Lucas op 11 mei 1624 overdraagt aan Jan 
Embert Adriaans27, de man die het jaar tevoren reeds het oostwaarts gelegen huis van hem overnam28. 
Reeds beschikkend over een huis, laat Jan de grond onbebouwd liggen, totdat hij op 13 april zijn westerbuur 
Joseph Beyherts, de zoon van de schoutet Jacques Beyharts bereid vindt het `stuck erff, tot een hoff 
liggende` te kopen. Met deze verkoop blijkt Jans broeder Mattheeus het evenwel niet eens en juist negen 
maanden nadien maakt hij gebruik van zijn recht van naderschap29. Mogelijk heeft Jan daarop ook spijt van 
de verkoop gekregen. Hoe dan ook, er is op het erf een huiske met schop gezet dat in 1636 wordt 
beschreven als `een huys ende XVIII roeyen hooffs`. Jan Embert Adriaans bezat toen ook `een stucxken lants 
gecocht van de weduwe Jans van den Hoevel` 44 roeden groot, een even groot stuk land van Gerit Bax 
gekocht, in de Schijf en twee lopense en 32½ roede wei `in de Gruen Steeghde`, gekocht van Peter 
Hoofmans. Voor zijn `gebruyck ende welvaren` werd Jan aangeslagen voor twee oord30. Het huis heeft 
Lijsken, dochter van Jan Adriaan Poirters in tocht bezeten als weduwe van Jan Embert Weytmans. Haar 
schoonzoon Jan Jan Reynen verwerft als man van Maria, dochter van Jan Embert Weytmans, het huiske met 

 
 
 
24  Otw,R.278,48v;Otw,R.252,28; 
25  Otw,R.283,II,25v; 
26

  Otw,R.292,39v; 
27

  Otw,R.317,16v; 
28

  Otw,R.317,25; 
29  Otw,R.326,36v; 
30  GA 241,7v; 
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schop en 14 roeden aan de Plaats in een erfdeling op 10 mei 167531. Op 25 juli 1676 draagt Jan het 
woonhuis met grond en hof aan de Plaats over aan Anneke, dochter van Jan Willem Brenders, wier man 
Cornelis Jan Weytmans, dan pas - namelijk nog na de scheiding en deling in 1675 - gestorven is32. Elisabeth, 
dochter van Cornelis, trouwde met Francis Cornelis Couwenbergh33. Francis Couwenbergh heeft dit huis in 
het voorjaar van 1700 geruild met Jan van der Meulen de jonge tegen een huizing met twee woningen 
tussen de Kerkstraat en de Hoogstraat en een hof aan de andere zijde van de Kerkstraat34. 

 

In 1732 is dit huis in handen van Jan Corthout35. Wanneer in 1736 de eerste huisnummering tot stand komt, 
worden diens kinderen genoemd als eigenaar en Gerrit Corthout als bewoner36. Op 9 november 1739 
komen Jacobus Corthout en Baltus Antonie Versteynen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan 
Corthout, met name Francis en Maria, tot een erfdeling met de meerderjarige zoon van Jan, Jan Corthout. 
Jan krijgt dan drie lopense akkerland aan Blocxhekken en twee lopense bos en hei in de Kleine Hei, genaamd 
de Boyems. Aan Maria valt de Molenakker, een akkerland van vijf lopense binnen de vrijheid toe en aan 
Francis het huis met schuur en aangelegen hof van een halve lopense omtrent de `soey` 37. De Zooi was de 
waterloop waardoor het Lindeind van het Kerkeind werd gescheiden. Francis zal rond 1741 meerderjarig zijn 
geworden. Hij bewoont het huis dan zelf38. Op 25 april 1743 draagt hij het evenwel over aan Cornelis Jans de 
Lepper39, die het heeft nagelaten aan zijn kind. Voor dit kind, Jan Cornelis de Lepper, wordt het huis in 1751 
verhuurd aan de jood genaamd Mosis den hoedemaker, in 1756 aan Jan Heymans en in 1761 aan Hendrik 
Brenders en Hendrien van der Loo40. Op 16 maart 1764 heeft Jan Cornelis de Leppere, dan woonachtig in 
Den Bosch, zijn huis tussen het huis van Leendert Welters en dat `van zekere jood` verkocht aan Cornelis van 
Heusden te Hilvarenbeek. De overbuur Jan Korthout mag dan door het straatje tussen het huis dat Jan de 

 
 
 
31  Otw,R.369,I,21v; 
32  Otw,R.370,II,28v; 
33

  Zie onder Lindeind 60; 
34  Otw,R.405,124v; 
35  Otw,R.416,5v; 
36

  GA 260; 
37

  Otw,R.488,4v; 
38

  GA 261; 
39  Otw,R.418,147v; 
40  GA 263-265; 

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 33  •  7 

Leppere verkoopt en het huis van de oosterbuur Leendert Welters `naer de rivier toe`41. Cornelis laat het 
huis betrekken door de weduwe van Willem van Heusden.  

Op 26 januari 1771 draagt hij het met 2½ lopense akkerland in de Huiclomse Akkers over aan Johannes 
Antonisse42. Deze draagt het op 17 februari 1778 over aan Lambert Timmermans43. In 1776 heeft Leendert 
Masseur het huis als huurder bezeten44. Deze Leendert is waarschijnlijk Leonard Massuger, een protestants 
man uit Graubünden in Zwitserland, de stamvader van de Massugers in Oisterwijk45.  

Op 13 januari 1785 komt het tot een scheiding en deling van de nalatenschap van Lambert Timmermans en 
diens vader Jan Lambert Timmermans46. Lamberts zonen Jan en Cornelis en Jan van Orten als man van Maria 
Timmermans, dochter van Lambert, zijn de partijen. Jan krijgt het huis in de Kerkstraat naast de joodse 
synagoge dat de oudere Oisterwijkers heden nog kennen als het stamhuis van de `Timmermennekens`47. Jan 
van Orten en Maria valt het huis met schop en hof bij de Botermarkt, strekkend van de straat tot een 
voetpad ten deel48. Jan van Orten (1796 - 1825) die hoefsmid was, woonde daar toen al49. In 1780 woont hij 
al in Oisterwijk, zoals blijkt uit een akte uit Moergestel, waar zijn moeder Allegonda Hendrik Lathouwers 
hertrouwde met Jan Francis van der Mijde.50. 

Wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd staat het goed ten name van Mariana van 
Orten51. Zij heeft haar vader aan zijn eind gediend en is, 76 jaar oud, ongehuwd overleden op 25 februari 
1859 om negen uur ‘s avonds. ‘s Anderdaags wordt van haar afsterven aangifte gedaan door de Bossche 
touwslager Johannes Cornelis Smulders en de Waalwijkse hoefsmid Nicolaas van Blerk, die haar neven 
genoemd worden. De touwslager is derhalve een zoon van Franciscus Smulders die op 21 augustus 1804 
trouwde met Johanna van Orten; de hoefsmid, zoon van sleutelmaker Pierre van den Blerk uit Waalwijk, die 
op 1 juli 1810 trouwde met Dien van Orten (1786 - 1822).  

Zij is opgevolgd door een van Hulst geboortig man, Franciscus Ludovicus Janssens. Deze was bode en als 
`den Booi` zijn zijn nakomelingen in Oisterwijk nog het best bekend. Z ij dreven in het hier besproken huis 
café Het Centrum. 

  
 
 
 
41  Otw,R.472,78v; 
42  Otw,R.428,9; 
43  Otw,R.430,88; 
44

  GA 268; 
45  G. Berkelmans, De families Van der Henst en Massuger, in De Kleine Meijerij, jrg. 5 (1951), nr. 11; 
46  Otw,R.495,202v; 
47

  Zie onder Kerkeind 87; 
48

  Otw,R.495,202v; 
49

  GA 269; 
50  Moergestel, R.68,16 (1780); 
51  F.356: tuin (1);F.357: huis,schuur,erf (12). 
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overzicht 
   

  LINDEIND 33 

   

v1420 huis Henricus van den Bosch van Oesterwijc 

  Jan Sapeels (vgl. L32) 

11-12-1420 erf met timmeringen Jan Jan Sapeels 

  Aart Roekeloos (zie ook L32) 

v1446 huis Jan Sapeels z. Aart Roekeloos 

  Willem Sapeels 

21-2-1489 huis Aart Willem Sapeels 

  Willem Jan Poinenborch (opwinning) 

2-5-1499? huis Matthijs Schenaerts 

  Willem Jan Poinenborch 

25-10-1504 huis Jan Willem Wijnriks van Gorop 

  Cornelis Willems (opwinning) 

19-1-1507 huis hr Andries Emmen 

  Willem Poeynenborch (opwinning) 

  Aalbrecht Willem Aalbrechts x Johanna Willem Poeynenborch 

8-10-1515 hofstad Antonis z. Jan Meeussen 

7-1-1519 huis Jan Antonis Jan Meeussen 

1521 huis 1 L  

1525 3 huizen  

  Gerit Adriaan Wijnen (opwinning) 

28-3-1531 huis Peter Pauwels Raessen 

18-7-1551 huis schuur brouwhuis Aart Peter Nulants 

13-11-1565 3 huizen Adriaan z. Jan Poirters Willemszoon x Elisabeth d. Willem de Loze 

  Jan Adriaan Poirters 

v1611 ledig erf  Lucas van der Borcht (zie Lindeind 32) 

11--3-1624 ledige hofstad 17 R Jan Embert Adriaan Goossens (Wijtmans) x Lijsken d. Jan Adriaan Poirters (zie L32) 

13-4-1632 hof Joseph Beyherts 

13-4-1632 hof Mattheeus Embert Adriaans 

  Jan Embert Weytmans x Elisabet Jan Poirters (zie L32) 

10-5-1675 huiske schop 14 R Jan Reynen x Maria Jan Embert Weytmans 

25-7-1676 huis Anneke d. Jan Willem Brenders x Cornelis Jan Weytmans (zie L32) 

  Francis Cornelis Couwenbergh x Elisabeth Cornelis Wijtmans 

16-3-1700 huis Jan Adriaan van der Meulen de jonge 

v.1732  Jan Jacob Corthout L33 

9-11-1739 huis schuur 1/2 L Francis Jan Corthout 

25-4-1743 huis schuur 1/2 L Cornelis Jans de Lepper 

  Jan Cornelis de Lepper wnd sBosch 

16-03-1764 huis 1/2 L Cornelis van Heusden wnd Hilvarenbeek 

26-1-1771 huis 1/2 L Johannes Antonisse 

17-2-1778 huis 1/2 L Lambert Jan Timmermans 

13-1-1785 huis schop Jan van Orten 1746-1825) x Maria Timmermans 

16-5-1788  met achtererf aan de Vloet uit de gemeint van Haaren 

13-1-1827 huis schuur 8 R Mariana van Orten (1783-1859) F.356/357 

1857 huis schuur Franciscus Ludovicus Janssens, bode 

1874 huis schuur Wilhelmus Janssens na 1881 F.1042 

1904  Cornelis Janssens 

1921  Franciscus Janssens, in 1922 afgebrand en herbouwd 

  B345 - na 1947 Dorpsstraat 8 
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