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Dorpsstraat 22 en 24, 5061 HL

Waar Jan Kuijpers een looierij begon in een door hem gezet huis dat van zijn welstand getuigde,
had zijn schoonzoon, veearts Paimans, getrouwd met diens dochter jarenlang zijn praktijk aan
huis. Bèr Koster begon hier tegenover zijn ouderlijk huis, zijn zaak in verwarmingsapparatuur.
Die zaak werd voortgezet door Wijffels tot de drogisterijketen Kruitvat de winkelfunctie
overnam. Van het statige huis van weleer herinnert in de huidige gevel niets meer.
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De ijzerhandel die een zoon van Bernardus Wilhelmus Koster en Adriana Vugs, Bèrt Koster - gedoopt als
Albertus Petrus Martinus - begon na zijn huwelijk met Johanna Wilhelmina Huberta Maria van Leest, werd
gevestigd in het huis dat door Jantje Kuypers werd gezet nadat hij zich had teruggetrokken uit het
slagersbedrijf waarin zijn familie zat1 en succes had gehad met een looierij. Dit huis werd nagelaten aan het
enig kind uit zijn huwelijk met Cato Princée, Toos Kuypers, welke er woonde met haar man, de veearts
Antoon Paimans en haar kinderen. Jan Paimans, het kind dat de naam droeg van de grootvader die het huis
bouwde, werd hier ten tijde van de bevrijding van de Duitsers dodelijk getroffen door een Duitse kogel die
vanaf de straat werd afgevuurd op een flakkerend lichtje in huis. Het erf van dit huis beslaat twee
middeleeuwse erven, welke aan het einde van de 16e eeuw door de gebroeders Panis zijn verenigd.

29-I
De eerste, ons bekende, bezitter van het oostelijke daarvan is Gerit Cnope 2.
In 1422 is de stamvader van de Van de Scaepdijcks, Jan, de zoon van Gijsbrecht Jan Giboyen, anders geheten
Gijsbrecht Hannen van Wargarshuzen3, er eigenaar van. Tot zekerheid van terugbetaling van de grote som
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van 400 Engelse nobelen heeft op 7 mei 1422 deze Jan zoon van wijlen Gijb Hannensoen van Helvoert, aan
Aalbrecht Aalbrecht Diddensoen ten overstaan van de schepenen van Den Bosch zijn huis en hof 'in villa de
Oesterwyc`, gelegen tussen het erf van meester Jan van Spulle en dat van Jan Buckinc, overgedragen,
benevens al zijn cijnzen, rechten, pachten erfenissen, erfgoederen, roerende en haaflijke goederen in de
Meierij van ‘s-Hertogenbosch4

Jan Gijb Hannen had een zoon Gijsbrecht en een dochter Kathelijn. De zoon is waarschijnlijk door zijn vader
overleefd; zijn weduwe, Agnees dochter van Claus van Aerle, is hertrouwd met Jan de natuurlijke zoon van
Aart Wolfaert 5. De dochter is getrouwd met Gijsbrecht Floren, een zoon van Floris Jan Oghen. Aan deze
Gijsbrecht Florensoen heeft Beel, weduwe van Jan Gijsbrecht Hannensoen, op 4 maart 1454 haar recht van
tocht in het hier besproken huis overgedragen. Zulks overigens slechts `ad usufructum` en `in afcortinge van
alsulken hylicschen goeden` als haar man aan zijn schoonzoon beloofde. De overdracht vond voornamelijk
plaats met het oog op de kleinzoon van Jan Gijb Hannen, want Gijsbrecht Floren heeft het huis, tesamen
met de Batenbeemd onder Cromvoirt dadelijk `in guedinge` overgedragen aan zijn zoon Floris. Drie jaar later
wordt door Beel afstand gedaan van haar recht van tocht in de goederen van Jan Gijb Hannen en bij een
scheiding en deling tussen haar kleinzoon Henrik van den Scaepsdijck en haar schoonzoon Gijsbrecht Floren
valt aan Gijsbrecht het huis toe. Zijn zoon Floris, die inmiddels priester is geworden, heeft hem op 5 juni
1461 onder voorbehoud van tocht `sijn leven lanck` zowel de rechten op de Batenbeemd als die in het huis
in de vrijheid waarin Jan Gijsbrecht Hannen en Beel zijn vrouw bestorven zijn overgedragen6.
Weer wat ouder geworden, op 18 oktober 1470, heeft Gijsbrecht Floren aan zijn zoon, heer Floris, én het
hier meermalen genoemde huis én landerijen bij de Nedervonderse molen overgedragen7. Heer Floris had
de meeste aan deze goederen, want zijn broeders Jan en Gijsbrecht, beiden gehuwd met een dochter van
Jan Jan Vendycs, onderscheidenlijk met Kathelijn en Cornelia, en zijn zuster Beel, getrouwd met Cornelis
Gerits Berkelmans, woonden niet in Oisterwijk. Heer Floris, alhoewel voornamelijk bezig met de bediening
van de kapel onder Udenhout en het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kapel te Berkel, was ook rector van
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een altaar in de kerk van Oisterwijk, dat van Sint Joris. Hij had meerdere natuurlijke kinderen8 van wie die
welke Agnees de dochter van Henrik Toyt tot moeder hebben, in de vrijheid woonachtig zijn geweest.
Vrij korte tijd na 1487 is heer Floris aflijvig geworden. Zijn grootouderlijk huis is door de uitvoerders van zijn
uiterste wilsbeschikking op 16 juli 1489 overgedragen aan een confrater van de overledene, heer Jan Jans
die Becker, die heeft beloofd er op de eerstvolgende Kerstmis 150 rijnsgulden voor op tafel te leggen. Voorts
had heer Jan wegens zijn nieuwe bezit de helft van een roede dijk, ter hoogte van Henrik van Berck, dus bij
het goed te Wijdenberg gelegen, te onderhouden en jaarlijks te betalen de hertogcijns en 14 schillingen aan
de investiet en de altaristen9. In 1546 lijkt deze cijns betaald te worden met vijf stuiver min een
negenmenneken10.
Heer Jan die Becker heeft het huis, dat hij uit handen van heer Jan van Peer en heer Henrik van den Loe als
executeurs testamentair heeft verkregen, op 14 april 1493 overgedragen aan Adriaan Denijs Meynaerts. Het
hiervoor onder Lindeind 28 besproken erf, waaruit de Tafel van de Heiligen Geest een cijns van 37 schelling
beurt is gelegen 'aldernaest den huyse Ariaen Denis' 11. Deze Ariaan was getrouwd met Conegond, dochter
van Willem Sapeels en weduwe van Willem Peters die Beer. Conegond had een zoon, Joost die Beer, en voor
hem werd het erfrecht van dit huis verworven12. Deze Joost is in 1486 al volwassen13 en sterft op 6 mei
1517, in welk jaar hij weer eens schepen was.

Agaat, dochter van Joost Willems en moeder van Andries Jan Wijtmans 14, de schepen, zal met Joost de Beer
zijn getrouwd toen deze weduwnaar was geworden van Kathelijn, dochter van Goyaart Rembouts bij Alet,
dochter van Jan van den Doren15. Buiten Joosts zoon Jan, die augustijner monnik te Enkhuizen was, schijnen
ook zijn zoons Ariaan en Dirk zonder kroost te zijn overleden. Zijn zoon Willem heeft te oordelen naar zijn

8
9
10
11
12
13
14
15

Otw,R.185,17v;
sH,R.1258,273 (zie ook 254v);
sH,R.1344,243v;
Den Arme gegeven, blz 77, post 15;
Otw,R.200,39;
Otw,R.192,16v;
Otw,R.272,64;
Otw,R.231,29;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 29 •

4

schoonzoons Oisterwijk metterwoon verlaten 16. Aldus zien we Agatha, weduwe van Joost de Beer, op 11
september 1544 afstand doen van haar recht van tocht in het hier behandelde huis ten behoeve van haar
zoons Joost en Peter en haar dochter Cornelisken. Het wordt dan tegen een erfcijns van drie carolusgulden
toegescheiden aan Peter17. In 1546 wordt zijn goed omschreven als een huis met erf, schuur, huisje, hof en
aangelag, beslaande een lopense aan de Plaats. Peter bezwaart dit door aan Cornelis Willem sLozen een
erfpacht van een half mud rogge te beloven18. Reeds het jaar daarop heeft Peter de Beer het huis met
grond, achterhuis en een klein huis `daer after` dat zijn broeder en zuster en Acht hem hadden
overgedragen, verkocht aan Adriaan Gijsbrecht Smits 19.

Adriaan Gijsberts de Smit verwekte bij Agnees Aart Nulants meerdere kinderen 20. Als weduwe is Agnees
hertrouwd met Matthijs Ariaan Scellens, die op 26 november 1576 afstand heeft gedaan van het recht van
tocht dat zijn vrouw had in een stuk akkerland in de Schijve, genaamd `tBijl. Gijsbert en Peter, de zoons van
Adriaan de Smit en Agnees, alsmede Jacob Goyaarts de Bunger als man van Heilwich, en Cornelis Rijsbroeck,
de zoon van de secretaris als man van Marie, tevens handelend voor hun zuster en schoonzuster Jenneken,
dochter van Adriaan, hebben uit het land daarop een cijns verkocht aan Jan de zoon van wijlen Peter van
Brecht, welke in 1608 is gelost door Juutken, de weduwe van Jacob Goyaarts de Bunger 21. Juist door het
tweede huwelijk van Agnees zal in het hier besproken huis een brouwerij zijn gekomen. (Mathijs zat eerst in
De Kroon en later in De Wildeman.) Aan Cornelis Rijsbroeck zijn de meeste rechten hierin aangekomen. Op
29 november 1583 heeft Cornelis Jan Willems Rijsbroeck als man van Marie evenwel het recht van drie
vierde onbedeeld in een huis en hof met brouwhuis `tesamen metten brauwgetouwe ende toebehoirten, als
ketel, kuypen, stander, goten, vloten ende dyergelijcke uitgesondert de tonnen ende noch hier toe inde
toebehoirten vanden huysingen, als ramen, glaes, schoorhouter, plancken, blocken ende ander hout werck,
den huyse toebehoirende` kortom de tapperij, overgedragen aan zijn zwager Peter Adriaan Gijsberts de Smit.
Het erf van het huis aan de steenweg strekt zich uit `afterwaerts totter gemeynt genaempt de Vloet`en tot
het goed behoort ook het recht van gebruik van de werft en het `voorhooft daer teynden ende tegen`22.
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Nadat Peter op 13 maart ook zijn broeder Gijsbert en zijn zwager Jacob de Bunger heeft uitgekocht23,
verliest hij zijn huis door brand. In het bezit van meer onroerend goed is deze Peter Adriaan Gijsberts
Verhoeven er niet meer toe gekomen zijn huis weer op te bouwen. Op 4 maart 1596 is de afgebrande
hofstad met de materialen daarop, tesamen met het recht van gebruik in de werft overgedragen aan Jan en
Goyaart, de zoons van Wouter Jan Panis24. Deze Wouter Jan Panis zal te Goirle gezeten zijn geweest. De
scheiding en deling van zijn nalatenschap vindt plaats ten overstaan van de schepenen van Tilburg op 9 juni
158225. Behalve Jan en Goyaart had Wouter nog een dochter Marie. Deze was ten tijde van de scheiding en
deling al weduwe van Adriaan Pauwels Pluym, die bij haar een zoon Adriaan en een dochter Anneken heeft
verwekt. Anneken is de vrouw geworden van Cornelis Wilborts van Nieuwenhuysen26.
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29-II
Eenmaal in bezit van deze afgebrande hofstad zetten de gebroeders Panis ook hun zinnen op het westelijk
aangrenzende erf, ook slechts een afgebrande hofstad. Hier woonde jaren electricien Piet van de Wiel met
een winkeltje waar op zijn vakgebied niet dikwijls tevergeefs een beroep op gedaan werd.

In de eerste helft van de 15e eeuw stond hier het huis van meester Jan van Spul, die dat had gekocht van
Engbrecht van Riel. Na zijn dood hebben zijn zonen meester Jan van Spul, priester, en meester Engbrecht
van Spul, ook handelend voor hun afwezige broeder meester Gijsbrecht van Spul, het ouderlijk huis verkocht
aan Henrik van den Wiel Aartszoon. Jan van Gorop Peterszoon heeft afgezien van vernadering van de koop,
maar de Van Spuls bedongen ook 40 gouden peter en derdehalf mud rog lospacht. Bij meester Henrik Beys
`hoeren procureerder` kon Henrik na vier jaar het mud rogge lossen met 40 peter en het halve mud met 18
peter27.
Henrik Aart Peters van den Wiel is jong - wanneer zijn vader nog in leven is - weduwnaar geworden. Zijn
vrouw, Kathelijn, dochter van Henrik Embrechts van Riel, schijnt zonder nakomelingen gestorven te zijn,
want in 1461 doen haar broeders Embrecht, Gooswyn en Godevaart ten behoeve van Henrik afstand van
haar nalatenschap. Henrik heeft van zijn kant afstand gedaan van zijn rechten van tocht in een stuk land in
de Schijf en de tocht in het huis dat Henrik op 22 augustus 1455 van de Van Spuls verwierf. De lasten op het
huis bestaan dan uit een erfpacht van een mud rogge aan de rector van het altaar van `Sunte Severinen`
verschuldigd, een erfpacht van een half mud rogge af te dragen aan de Tafel van den Heiligen Geest en een
erfpacht van een lopen rogge, te voldoen bij de altaristen28.
Gooswijn van Riel heeft op 11 augustus 1462 de delen van zijn broeders overgenomen 29. Bij een hunner,
Goyart van Riel, komt het huis nadien toch nog terug; Goossen heeft het huis namelijk vervreemd aan
Adriaan Henriks v an den Doren, de cremer, en die heeft het op 28 april 1467, met goedvinden van zijn
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broeder Jan Henriks van den Doren, die afzag van de vernadering, overgedragen aan Godevaart Henrik
Embrechts van Riel30. Goyaart heeft dadelijk ervoor gezorgd niet te krap in de geldmiddelen te zitten en op 8
mei 1467 aan Goossen van der Borch (die `sijnen brueder` wordt genoemd en een zoon is van Henrik
Embrechtssoen van Riel!) beloofd ten behoeve van de rector van het altaar van Sint Severus op Lichtmis een
mud rogge af te dragen31.
Goyaart laat het huis na aan zijn kinderen. Elisabeth, zijn dochter, doet op 13 januari 1494 tegen een
erfpacht van een mud rogge afstand van haar recht daarop 32. Haar broeder Gijsbrecht33 schijnt er niet in
geslaagd te zijn het huis te behouden 34. Hun achterneef, heer Henrik Emmen, priester, heeft het als rector
van het altaar van Sint Severis wegens wanbetaling van het voormelde mud rogge opgewonnen. Als gevolg
daarvan is het huis op 23 juli 1504 door de vorster Jan van der Stegen `vercoft` aan heer Jan Appels,
priester35, een oom van meester Henrik Emmen 36. In 1507 leeft heer Jan nog 37. Of hij het huis heeft
nagelaten is ons niet bekend.
In 1510 is het in bezit van Embrecht Jans van den Brekel38, een man die in de schepenbank van Oisterwijk
heeft gezeten en die getrouwd was met Barbara, een dochter van Henrik Henrik Emmen van Riel en dus een
nicht van de voornoemde Gijsbrecht Goyarts van Riel 39. Embrecht zette een huis aan de zuidzijde van zijn
erf, hetwelk later is bewoond door zijn zoon Henrik. In 1513 bezwaart Embrecht zijn twee huizen met een
cijns van drie rijnsgulden, welke worden beloofd aan Claas de Meyer40, mogelijk nog een bloedverwant van
Embrecht41.
Van Embrecht van den Brekel zijn slechts twee kinderen bekend, de reeds genoemde zoon Henrik en een
dochter Lijsken42. Henrik zal zonder kinderen zijn gestorven, hij vermaakte zijn vrouw Margriet het huis aan
de Vloedzijde zodat zij dat aanbracht bij haar tweede huwelijk met Henrik Peter Leempoels 43. Lijsken kreeg
kinderen uit haar beide huwelijken. Antonis Aart Smolders verwekte bij haar een zoon Cornelis, bijgenaamd
Meppel, die een zoon Cornelis heeft gehad. Andere kinderen van Antonis en Lijsken waren Jan, Peter en
Embrecht (de vader van een zekere Embrecht), alsmede Mechteld, welke de vrouw is geworden van
Matthijs Laureis Smolders en Barbara, welke is getrouwd met Jan Adriaan Danklofs, een Groys 44. Peter
Peynenborch Pauwelszoon verwekte bij Lijsken een zoon, Pauwels, en een dochter, Marijken. Deze Pauwels
had een zoon, Peter, en een zoon Jan, die voor 1610 met achterlating van kinderen is overleden 45. Bij
Marijken verwekte Jan de Beer een zoon, Helias.
De twee kinderen van Embrecht van den Brekel hebben op 5 mei 1539 gescheiden en gedeeld. De dochter
valt het huis aan de straat, de zoon dat aan de Vloed toe46. Het laatste is in 1556 door Henrik Peter
Leempoels overgedragen aan zijn vrouws neefje Pauwels Peter Peynenborchs en aan Cornelis, de zoon van

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

sH,R.1236,71v;
Otw,R.208,20;
Otw,R.198,41v;
Otw,R.199,26v;
Otw,R.211,23;
Otw,R.208,20;
Otw,R.205,69;
Otw,R.211, los blad;
sH,R.1279,475;
Otw,R.217,29; Otw,R.230,23v;
Otw,R.217,11;
Otw,R.147,20; Otw,R.148,23;
G. Berkelmans, De beurs gesticht door heer Jan van Oeckel, in De Kleine Meijerij, jrg. 17 (1964), 80;
Otw,R.260,51v;
Otw,R.274,21v;
Otw,R.265,36v; Otw,R.303,84;
Otw,R.243,27;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 29 •

8

wijlen Cornelis de Loze, ieder voor de helft. Een kleine vijf jaar later heeft Peter zijn helft overgedaan aan
Cornelis, die waarschijnlijk tot de bloedverwanten van Margriet behoorde 47. Cornelis had in Aart Jacobs
Swaen een liefhebber voor het huis gevonden; aan deze wordt het op 9 juni 1561 verkocht. Aart, die
timmerman was, zal het huis wat hebben opgeknapt. Reeds op 28 november 1561 heeft hij het
overgedragen aan de secretaris, zulks ten behoeve van Jan Doremans 48.
Het huis aan de straat dat aan de dochter van Embrecht van den Brekel toeviel, is in handen gekomen van
haar zoon Pauwels Peynenborch. Over diens erf liep een weg naar het huis op de Vloed 49.
Rond 1565 werd een oude last niet meer opgebracht en is zowel het huis aan de straat als dat op de Vloed
opgewonnen wegens gebrek aan betaling van een erfpacht van een mud rogge. Jan Laureins Sgreven heeft
het onderpand in 1571 verkocht aan zijn schoonzoon Anthonis Ariaan Scellens50. Zijn buurvrouw aan de
oostzijde, Acht, de weduwe van Adriaan Gijsberts de Smit kocht dadelijk het huis op de Vloed en daarin is zij
zes jaar later gevest51.

De altaristen tekenden evenwel op dat `Anthonis Arien Scellens ex domo quondam Emberti van den Brekel`
de erfpacht van een mud rogge aan de rector van het altaar van de heilige Severus had te voldoen52.
Inderdaad schijnt de koop door de buurvrouw - `desen coop is over zes jaer geleden` - toch weer ongedaan
te zijn gemaakt, gelijk haar zoon Peter Ariaan Verhoeven en Jacob Goyaarts de Bunger als weduwnaar van
Heilwich, dochter van Adriaan Gijsbert de Smit in 1596, temidden van de woelige jaren van de opstand, ook
nog te kennen hebben willen geven53. Op 29 juli van dat jaar hebben Henrik Wouters van Nuys als man van
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Joostken, dochter van Anthonis Ariaan Scellens bij Marie dochter van Jan Laureins Sgreven en Jan Joachims
van Esch en Jan Peynenborch Janszoon als momboors over de onmondige Jan Antonis Ariaan Scellens, die
toen pas 22 jaar was54, aan de gebroeders Goyaart en Jan Panis een afgebrande hofstad verkocht welke zich
uitstrekt van de straat tot de gemeint genaamd de Vloed. Bij dit erf, dat hen door het overlijden van Antonis
Adriaan Scellens aangekomen heet te zijn, behoort het `gebruyck van den voirhoeft daer teynden ende tegen
gelegen`55. Dit erf is voorshands onbebouwd gebleven, want wanneer op 21 juni 1616 de altaristen van
Thomas van den Hoevell als man van Margriet Panis, de erfgename der gebroeders Panis, een afkoopsom
ontvangen voor de erfpacht van een mud rogge en die van een lopen rogge, wordt het onderpand
aangeduid als een afgebrande hofstad eertijds Antonis Ariaan Scellens en dan Thomas toebehorende 56.

Ofschoon zij weduwe was werd Margriet, weduwe van Thomas van den Heuvel, in 1636 `van haer
welvaeren` belast voor anderhalve stuiver. Dit was de helft meer dan `mijnheer den Pastoir` of jonker Giljam
de Bever op de Weienberg, zijn `huysinge binnen bruggen` moest opbrengen, zodat de halve stuiver bij
nader inzien werd gewijzigd in een oortje 57. Nochtans liep men overal in de vrijheid op grond van haar.
Buiten haer `huys, schuer ende brauwwhuys, backhuys metten hooff aen d-oostenzijde, groot XLVIII roeyen`,
lagen er nog 15 roeden `hooffs teynden den pertstalle`. Verder had zij nog een stuk land bij Blokshekken van
drie lopense en negen roeden, een van ongeveer gelijke omvang 'omtrent Cuypersvonder`, en een stukje van
een lopense en negen roeden aldaar 'over den loop, een stucxken ackerlants genoempt den Drijehoeck
omtrent den wijntmolen over het brughsken`, twee lopense en 26½ roede groot; een wei `in de
Gruensteeghde` van vijf lopense en negen en een halve roede groot, een `stuck erffs halff weye ende halff
heye` gelegen `bijden Gemulhoeck`, een teulland `in den Gemulhoecken` van twee lopense en 24½ roede , en
een dries en land aldaar, een `houdtvelt met een heesterbosch` aldaar, ook twee lopense groot en 22
roeden, de Perdtsweye` aldaar, welke nog geslachten lang in de familie is gebleven, zijnde een stuk grond
van vijf lopense en 26 roeden, `eenen bempt comende aende Diesstroom` van twee lopense en anderhalve

54
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roede, een bocht aan Cuyperswaterlaat, gekomen van Adriaan Goyaarts, `een stuck weyvelts gelegen bij
Colenbrugge`, zes lopense en twee roeden groot, 'een stuck erffs genoempt Papegayacker, in tuellant II
lopensaet XXII½ roeyen, ende in dries XV roeyen`, nog twee lopense in de Papegaaiakker, een wei van vier
lopense en 42 roeden 'opte Cleyn Heyen aende dwersesteeghd', een wei van drie lopense en 45 roeden
`streckende vanden Molenstroom aan Schuttersbogaert`, een beemd in de Gemulhoek `beneffens erffenis
der weduwe Willem Jan Willems` en een beemd daarnaast `comende aende reviere` en groot vijf lopense en
30 roeden. Nog had Margriet in gebruik een `stucken lants bij Beckerbocht` ter grootte van twee lopense en
16 roeden van Jenneken van den Hoevel en een wei van Karel van den Heuvel van zes lopense en tien
roeden58.

het huis, dat Antonie van Rossum geheel
verhuurde
In 1736 zat de vorster Willem de Gier, tesamen met Peter Storimans als huurder in het huis ten westen van
het woonhuis van Antonie van Rossum.
Het heeft er veel van weg dat de woning van de vorster er in 1687 al heeft gestaan: op 12 mei van dat jaar
heeft juffrouw Johanna van den Heuvel, een dochter van Thomas van den Heuvel en weduwe van sinjeur
Jan de Weer, in zijn leven rentmeester des kwartiers van Oisterwijk, voor een lening van 150 gulden bij de
heer Cornelis Govaerts verbonden: twee huizingen `naest malkanderen` met `eene brouwerije`, de hoven
daaraan en een hooiland over de rivier. Dit goed wordt in 1673 beschreven als één huis, schuur en
brouwhuis met brouwketel. Zonder nadere gegevens is het mogelijk te onderstellen, zowel dat Antonie
Joost Rossems de brouwerij met aanhorigheden heeft vertimmerd tot een dubbel woonhuis, als ook dat het
verhuurde eenvoudig het oude huis van de gebroeders Panis betrof.
Zit Willem de Gier in 1741 als enige huurder in dit huis, sedert 1746 worden elke vijf jaar twee huurders
vermeld: juffrouw Magdalena Verster en Peter Habraken in 1746; de weduwe Adriaan van Oostaden met
Jan Zebregts en Geert Sweerts in 1751. Laatsgenoemde met Mozes Simons in 1756; laatstgenoemde Mozes
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met Abraham Lierin 1761; Ferdinand van der Sterre en Laureis van Haaren in 1766; laatstgenoemde en
Francis van Bree weer vijf jaar later, Gerardus de Wolf en Willem van den Hoeven in 1776, en in 1781 Francis
Roeters en de weduwe Sobris59. Al deze tijd is het huis van de erfgenamen van Antonie van Rossum
gebleven. Onder hen bevinden zich in 1786 meerdere minderjarigen. Een groot aantal onroerende goederen
worden dat jaar daarom in een openbare veiling ten verkoop aangeboden. Blijft het huis, dat Antonie van
Rossum zelf heeft bewoond in de familie, het onderhavige wordt op 15 mei 1786 verkocht aan Andries van
Heeswijk, zulks ten behoeve van zijn echtgenote Maria Elisabeth dochter van Cornelis de Jong 60.
Voelde Andries zijn einde naderen? Op 12 juni 1786 vindt het transport van `een huisken en hof` aan Maria
Elisabeth plaats61 en datzelfde verhuurt Elisabeth als weduwe van Andries van Heswijk dan aan Jacob
Burghout en Pieter van Gorkom 62. In plaats van Pieter wordt in 1791 Johannes van den Boer genoemd 63. Ze
wonen er dan met 3 volwassenen en één kind. In laatstgenoemd jaar heeft de weduwe Andries van
Heeswijk het naburige westelijke erf verworven en daarmee één geheel gemaakt.
In 1803 blijkt de weduwe van Andries van Heeswijk getrouwd te zijn met Adriaan Jan Lommers 64. Bij haar
dood in 1808 erven haar zoon en dochter uit eerste echt het hier besproken huis, alsmede dat wat hier ten
westen van ligt. De dochter, Maria Cornelia, was getrouwd met Francis van Keulen. De zoon Francis trouwde
Jacomijna Bolders en werd de schoonvader van de burgemeester Hendrik Vogels.

59
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overzicht
LINDEIND 29(-I) het oosteijke erf
Gerit Cnope
v.1422

Jan Gijsbrecht Hannen

7-5-1422

huis

Albert Albert Didden

4-3-1454
1-2-1457
5-6-1461

huis

Gijsbrecht Floren z. Floris Jan Oghen x Katelijn Jan Gijsbrecht Hannen

18-10-1470

huis

hr Floris Gijsbrecht Floren

16-7-1489

huis schuur

hr Jan Jans die Becker

14-4-1493

huis

Adriaan Denijs Meynaerts x Conegond d. Willem Sapeels (wede Willem Peter die Beer)

11-9-1544

huis achterhuis 1 L

Peter Joost die Beer

21-2-1547

huis achterhuis klein huisje

Adriaan Gijsbert Smits x Agnees Aart Nulants (hertr. Matthijs Ariaan Scellens)

1551

huis schuur brouwhuis

1562

huis

28-11-1583
13-3-1584

huis schuur brouwhuis

Peter Adriaan Gijsberts de Smit (Verhoeven)

4-3-1596

afgebrande hofstad brouwhuis

Jan en Goyaart zn Wouter Jan Panis

Jan Gijsbrecht Hannen x Beel

Joost Willem die Beer x Agata

Cornelis Jan Willem Rijsbroeck x Marie Adriaan Gijsbert Smits

het gehele erf (met L29-II)
Margriet Panis x Thomas van den Hoevell
Johanna van den Heuvel x Jan de Weer
zie L27-III
Adriaan Peter van Dal
23-10-1732

huis klein huis schuur 1/2 L

Antonie Joost van Rossum L29

..-3-1742

2 huizen schuur

Johan van Maren x Johanna Rossums

12-6-1786

huis schuur brouwerij

het oostwaartse huis
16-5-1788

Herbertus van Maaren
met erf aan de Vloet uit de gemeint van Haaren

24-11-1788

huis schuur brouwerij

Frederik Francis van Roessel x Wilhelmina van den Dungen

1-10-1796

huis brandhuis varkenshok schop

Theodorus van Nunen (1766-1831), broodbakker x Maria Catharina van Keulen F346/348

1850

2 huizen schuur

Gerardus van Nunen (1802-1864). hoefsmid x Anna Catharina Gertruda Coppens

1871

2 huizen schuur

Jan Kuypers (1813-1892), slachter x Maria Heesters na 1874 F.812/815

1894

huis smederij looierij werkplaats

Johannes Kuypers (1849-1923) x Catharina Joseph Maria Princée, na 1895 F.1301 nieuw huis aan de straat;
na 1941 F.1947
B337, na 1947 Dorpsstraat 24

LINDEIND 29-II(a) het westelijke erf
Engbrecht van Riel
mr Jan van Spul
22-8-1455

huis

Henrik van den Wiel Aartszoon x Kathelijn Henrik Embrechts van Riel

10-7-1461

huis

Embrecht, Gooswijn en Godevaart zn Henrik Emmen van Riel

11-8-1462

huis

Goossen Henrik Embrecht van Riel

2-12-1462

huis

Adriaan Henriks van den Doren de cremer

23-4-1467

huis

Godevaart Henrik Embrechts van Riel

13-1-1494

huis

Elisabet Goyaart Emmen
Gijsbert Goyaart Emmen
altaar van St Severus (opwinning)
23-7-1504

huis

v.1510

heer Jan Appels
Embrecht Jans van den Brekel x Barbara d. Henrik Henrik Emmen van Riel
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2 huizen
het huis aan de straat op het westelijke erf
5-5-1539

huis

Lijsken Embrecht van den Brekel x Antonis Aart Smolders xx Peter Peynenborch Pauwelszoon
Pauwels Peter Peynenborch
gehele westelijke erf

r.1565

Jan Laureins Sgreven (opwinning)

16-11-1571

huis

1576

Antonis Ariaan Scellens x Marie d. Jan Laureins Sgreven
(achtererf) Acht wede Adriaan Gijsberts de Smit (doch niet doorgegaan)

29-7-1596

afgebrande hofstad

Goyaart en Jan zn Wouter Jan Panis

v1616

afgebrande hofstad

Thomas van den Hoevel x Margriet Jan Wouter Panis
zie L29-I
Johan van Maren x Johanna Rossums

12-6-1786

huis 3 schoppen

16-5-1788

Maria Elisabet Cornelis de Jong x Andries van Heeswijk xx Adriaan Jan Lommers
met erf aan de Vloet uit de gemeint van Haaren

17-1-1791

zie ook L30
huis

Francis van Keulen, hoedenmaker x Maria Cornelia van Heeswijk

2-4-1833

huis

Jan van Keulen, schoenmaker F.349/351

1841

huis kamer

Hendrik Vogels, burgemeester

31-7-1841

2 huizen

Cornelia van de Pas, tapster Tilburg

30-11-1841

huis

Samson van de Meydenberg, koopman

18-12-1845

2 huizen

Servaas van Maurik, dagloner

1865

2 huizen

Lambertus Jansen (1822-1896), leerlooier na 1871 F.763/764 na 1874 F.913/914 met werkhut; na 1883
F.1108 met looierij

1897

splitsing in oostelijk en westelijk erf, hier het oostelijke: F.1316

1898

huis

Alphonsus Maria Janse

1904

huis

Theodorus van Oirschot na 1906 F.1482

1939

huis

Lambertus Theodoruszoon van Oirschot na 1941 F.1946

1942

huis

Henriette Maria Lucia Juliette Jacobs x Pius Cornelius Josephus Daniels

1950

huis

B338, na 1947 Dorpsstraat 22
Martinus Kosters

LINDEIND 29-IIb het huis op de Vloet op het westelijke erf
zie L29-IIa
Engbrecht van den Brekel
5-5-1539

huis

Henrik Embrecht van den Brekel x Margriet (hertr. Henrik Peter Leempoels)

14-7-1556

huis

Pauwels Peter Peynenborch en Cornelis Cornelis de Loze

9-6-1561

huis

Cornelis Cornelis de Loze

9-6-1561

huis

Aart Jacobs Swaen, timmerman

28-11-1561

huis volmolen

Jan Doremans
zie L29-IIa
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