Lindeind 27 en 28
Dorpsstraat 26-42, 5061 HL

Waar de laatste jaren ieder plekje benut werd als winkelruimte heeft lange jaren een grote
overtuin van het ertegenoverliggende gebouw Het Hof gelegen. Op het oostelijke deel (Lindeind
27) is na de oorlog nog een mooi herenhuis gebouwd, doch dat heeft intussen plaatsgemaakt
voor een vestiging van Albert Heyn. Tevoren had de familie Van Kelckhoven hier een op Het Hof
gelijkend huis. Op het achtererf langs de Vloet verrezen appartementen en werd
parkeergelegenheid geschapen.
Op het westelijke deel (Lindeind 28) was kort voor de oorlog een dubbel winkelpand met
bovenwoningen gebouwd voor kapper de Jong en woninginrichter Bosmans. Ernaast kwam na
de oorlog de kruidenierswinkel van de Coöperatie.
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Lindeind 27 en 28
Dorpsstraat 26-42, 5061 HL

27 de Drie Haringen

Terwijl de Dorpstraat na de Tweede Wereldoorlog allengs meer dé winkelstraat van Oisterwijk werd, liet
Guus Roosen daar nog een schoon herenhuis zetten. Voor de afrastering van de stoep werden de
arduinstenen paaltjes van het oude hof aan de overzijde van de straat gebruikt.

27-I
Ter plaatse van de westelijke vleugel van dit huis had in 1384 Gerit Buckinc 1 Janszoon2 zijn erf. Over diens
nazaten is vrij veel bekend, daar zijn dochter Engelbeer uit haar huwelijk met Aart Kermis de zoon van
Willem Kermis, weliswaar kinderen had, doch deze allen zonder 'oir' zijn gestorven3. Als gevolg van versterf
van bezijden treden de bloedverwanten van Aart Kermis en Engelbeer als verkopers op; zo is een beemd in
de parochie van Gestel bij Oisterwijk van hen gekocht door Gijsbrecht Heyen, de zoon van Claus van den
Leempoel; vervolgens nagelaten aan zijn dochter Geertruid, welke is getrouwd met Aart Aartsen en in 1456
door laatstgenoemde afgestaan aan Broos Janssen van der Stegen4. Tot de erfgenamen van Aart Kermis
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behoren ook de na te noemen kinderen van Gooswijn Gooswijn Mattheeussoen, de stamvader van de Van
der Borchts.

De tak van Gerit Buckinc schijnt te zijn uitgestorven. Van zijn zoon Antonis zijn geen kinderen bekend5; van
zijn zoon Engbrecht slechts twee dochters, Juut en Engelbeer geheten6. Engbrechts vrouw was Hillegond,
dochter van Aart van der Hoeven7. In 1422 heeft Engbrecht Buckyncs een stuk land verstorven van Kathelijn
Peter Lamen `hore moyen` verkocht aan Gerit Bock Leonarts8. Behalve Engelbeer is slechts een dochter van
Gerit Buckinc met name bekend: Juut, de vrouw van Henrik van der Avoort Henrikszoon 9. Er zijn nog twee
andere dochters geweest: de vrouw van Aart Sgreven, waarschijnlijk ook Aart Tymmerman genoemd, met
onder meer als kinderen Aart Aart Sgreven 10 en Engbrecht Aart Sgreven11, alsmede de vrouw van Henrik die
Kemmer, de zoon van Godevaart van der Vloet, die bij haar twee zoons, geheten Willem 12 en Gerit, heeft
verwekt13.
Op 7 januari 1420, `des anderen daigs nae derthien dach ons heren`, hebben Jan geheten Kermisse zoon van
wijlen Willem Kermissen, en Ide zijn nicht, dochter van Willem Kermis, ook handelend voor de andere
erfgenamen van Aart Kermis, benevens de erfgenamen van Gerit Buckinc als erfgenamen van Engelbeer,
`die wittige wijf was wilneren Aert Kermisse`, alsmede Gerit, zoon van wijlen Goeswijn Goeswyn
Mattheeussoen, zowel voor zichzelf als voor Goossen zijn broeder en voor Henrik Engbrecht Smyterszoen,
zijn zwager, namelijk de man van Elisabeth, dochter van Gooswijn Goeswyn Mattheeussoen, aan Laureins
Willems van der Heyden erfpachten tot een beloop van 24½ lopen verkocht, te weten negen lopen, waarvan
Aart van der Hoeven aan Gerit Buckinc Janszoon een half mud rogge schuldig was, gaande uit een stuk land
op de Hoeven, gelegen tussen het erf van Jan Bollekens en dat van Erit Sbeeren; zes lopen uit land op het
Zeuverik, welke Gerit Buckinc hief uit twee stukken beemd `geheiten die Zoevyc`14, gelegen in de beemden
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tussen Oisterwijk en de Hoeven, en uit twee lopensen land op de Hoeven, gelegen tussen Aart Jutenzoon
van der Hoevens landerijen, en tenslotte tiendehalf lopen rogge welke Aart Kermis had gekocht van
Engbrecht Buckinck en door Gijsbrecht die Beer jaarlijks op Lichtmis gegolden moesten worden uit zijn
goederen welke vroeger van Aart van der Hoeven en Gertruud zijn wijf waren 15.
Gooswyn Mattheeussoon was in 1420 al dood 16. Hij heeft twee zoons, Gooswijn en Gerit, en een dochter
Elisabeth, welke is getrouwd met Henrik Emmen van Riel, de zoon van de oosterbuur Engbrecht Smiters 17.
De zoon Gooswijn was getrouwd met een dochter van Engbrecht Smyters, genaamd Heilwich. Aan haar
heeft Henrik van Riel in 1420, `des dijnsdaghs post Petrum ad vinculam` het recht van tocht op een derde
deel van het hier besproken huis overgedragen. Heilwich en Gooswijn bewoonden het 18. In 1450 is Gooswijn
niet meer onder de levenden; Heilwich doet in dat jaar afstand van haar recht van tocht in dit huis, waarop
haar zoon Engbert en Henrik Zadeleer als man van Heilwichs dochter Heilwich hun rechten op twee derde
deel onbedeeld overdragen aan Jan Henriks van den Doren, de man van Margriet, ook een dochter van
Gooswijn en Heilwich. Heilwich huurt van haar schoonzoon een kamer aan de westzijde van het huis19.

Het huis dat `toebehoren plach Jan van Doeren` is in 1501 in handen van de erfgenamen van Goyaart
Rembouts en zijn vrouw Alet, dochter van Jan van den Doren. Er moet dan een `cleyken erfchijns` uit betaald
worden aan de fabriek der kerk van 'Oirscot` en een erfcijns van een butken20. In 1514 gaat er ook nog een
halve stuiver aan het Bossche Groot Ziekengasthuis uit21.
Goyaart, de zoon van Goyaart en Alet, heeft het voorvaderlijk huis toegescheiden gekregen. In 1531 is hij al
dood. Hij laat Catharina, dochter van Marten Artssoen als weduwe met twee kinderen, een jongen Goyaart
en een meisje Ieve, achter22. Meermalen stelt de weduwe de kinderen in de gelegenheid het pand te
bezwaren23.
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Het is de jonge Goyaart die het huis, dat hij `mits aflijvigheid van zijn vader` heeft verkregen en dat zeven
geslachten in de familie was gebleven, op 19 september 1558 heeft afgestaan aan Adriaan Jan Poirters 24, de
grootvader van de befaamde en door zijn bekend geworden verliefdheid inmiddels fameuze dichter Adriaan
Poirters25.

Op 19 februari 1569 heeft Adriaan senior het huis alweer overgedragen aan Gerit Dierk Aarts van den
Wiel26, wiens tante Lijnken het naburige huis bewoonde. Tussen het erf van Gerit en zijn moei liep een weg.
Het huis en het recht van gebruik in de weg heeft Gerit van den Wiel op 30 oktober 1574 overgedragen aan
Lambert Gerits de Bont27, een zwager van de voormelde Adriaan Jan Poirters28. Lambert is getrouwd met
Anna dochter van Simon Voss, doch is zonder nakomelingen overleden. Op de laatste dag van december
1583 hebben de erfgenamen der echtelieden, namelijk Geraard en Jan, zonen van wijlen Adriaan Poirters bij
Elisabeth, dochter van Gerit de Bont, ook optredend als gemachtigden van hun moeder, als erfgenamen van
Lambert; alsmede Simon, zoon van wijlen Ariaan Simon Voss; de gebroeders Willem, Adriaan en Sebastiaan,
zonen van wijlen Aart Willems van den Wiel bij Beatrix, dochter van Simon Voss; benevens Wouter Willems
van den Wiel als momboor van Willemken, dochter van Aart Jans van Gilze bij Heilwich, dochter van Aart
van den Wiel; en voorts Pauwels Gerits van Asten en Henrik Everts als momboors van Wijtman, de zoon van
wijlen Jan, de zoon van Adriaan Simon Voss als erfgenamen van Anna, het hier besproken huis tegenover
het Zegelhuis met de grond en `mette helfte van den hove` tussen dit huis en `den aftersten huyse` liggende,
verkocht aan Marten de zoon van wijlen Dierk de Britter 29. Het huis op de Vloed, dat Lambert de Bont
kennelijk heeft gezet, wordt toegescheiden aan een der erfgenamen: Simon Adriaan Voss. Diens enige
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dochter, Marie, erft dat. Haar man Jan Dominicus Gijs heeft in 1613 de afgebrande hofstad van dit
achterhuis, gelegen naast `des vorsters huyse` verkocht aan de koper van het huis aan de straat 30. In 1597
had die alreeds de hand weten te leggen op het erf ten westen van zijn huis, waarover we nu eerst
uitweiden.

27-II
In 1384 is dit westwaartse erf van Ansem Janszoon Wael, die was getrouwd met Margriet, een dochter van
Zebrecht Henrikszoon der Kynder van Goerle31. Van deze Zebrecht heeft Claus die Cledermaker `des sondaigs
nae sinte Valentijnsdach` in 1364 een hofstad binnen de Vrijheid `ontfaen`32. Ansem heeft als man van
Margriet op 4 januari 1384 aan Pauwels die Zegher een huis en hofstad tussen het erf van Gerit Buckinc en
dat van Margriet Gruens, waaruit aan Jan Noppen een lijfpacht van een half mud rogge vergolden moest
worden, overgedragen33.
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In 1420 is Pauwels Zaghers’ huis in handen van Jan Hessels34. In 1423 zit er Margriet Jan Hesselswijf met
haar kinderen35. De kinderen zullen Hessel en Jenneken zijn, aan wie Gerit Gerits van den Hulsdonck als
weduwnaar van Margriet Thomaas Hesselsdochter op 14 januari 1445 zijn recht van tocht in een kleine hof
en een aangelegen beemdje binnen de vrijheid afgestaan heeft36. Margriet zal een naaste bloedverwant van
de kinderen van Jan Hessels zijn geweest, want haar broeder 37 Wouter lijkt bedoeld te worden wanneer in
1466 Wouter van Eele Maas Hesselssoen wordt genoemd als gelande van die Paracker onder Hucelem38, en
Hessel van Ele was een vertrouwde naam in het 15e-eeuwse Oisterwijk. De kinderen van Jan Hessels en
Margriet Thomas Hesselsdochter zullen leeftijdgenoten zijn geweest, immers rond 1421 heeft Margriet zich
laten schaken door Cornelis Willem Canters, nadat `sij met hem eens was ende daerop voerquam tot
Hukelem ende dede den enen waghen nacomen, om daerop met hem te varen ende hem te truwen tot enen
wittigen man`39.

Het hier besproken huis is op zondag Oculi in 1450 in handen gekomen van Hessel Jan Hessels doordat Dirk
Stelaert, zoon van Peter Stelaerts, als man van Jenneken geheten Jan, dochter van Jan Hessels, zowel op dit
huis als op een stuk land, geheten die Hobiest in de Schijf, ten zuiden van de Vuchtpad gelegen, ten behoeve
van Hessel vertegen heeft40. Uit het huis beurt de kerkfabriek een erfcijns van twee pond. Ook gaat daaruit
nog een `cleyken erfchijns`; uit het land gaan twee oude groten en de helft van derdehalve gulden als
lijfrente voor Gerit die Verwer in Den Bosch 41.
Hessel heeft zijn ouderlijk huis nagelaten. Op 4 maart 1482 heeft Jenneken, dochter van Heiman van den
Eck, als weduwe van Hessel van Ele, met haar zoon Jan en haar schoonzoon Laureins Jan Laureins Groys (als
man van Margriet, dochter van Hessel van Ele) een lijfcijns van 12 rijnsgulden uit dit huis en een stuk land
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naast een erf van joffrouw Margriet van Dongen, beloofd aan haar zoon Heiman om `te comen tot zijn
priesterscap`42. Het is de schoonzoon die in 1486 de beschikkingsbevoegdheid over het huis heeft
verworven43. Zijn nazaten dragen dan ook de bijnaam Hessels44. Laureis, die in 1529 nog in leven is 45, schijnt
zelf ook de bijnaam Lombaerts gedragen te hebben46.
Eerst op 12 november 1543 is de nalatenschap van Laureins Jan Groys gescheiden en gedeeld. Het huis
`metten boomen voir ende after` wordt dan toegescheiden aan Laureins’ dochter Adriana 47. Adriana, welke
ongehuwd is gebleven, doet er wegens overbedeling bij de scheiding en deling van de nalatenschap van haar
broeder heer Goossen Hessels, in 1561, afstand van ten behoeve van haar moeizegger Jan Adriaan Gerit
Peynenborch48. Als weduwnaar van Adriana, dochter van Wouter van Heusden, en uit kracht van een
uiterste wilsbeschikking, heeft Jan het huis op de laatste dag van juli in 1584 overgedragen aan
Bartholomeus Jan Lombaerts49. Wel 200 jaar was het erf, dat dan is gelegen naast een `desolaet erffenisse',
in een familiekring gebleven. Wanneer Bartholomeus zijn huis door brand heeft verloren, komt de grond
weer in handen van de nazaten van Jan Hessels: op 19 maart 1596 heeft Meeus die overgedragen aan Jan
Peynenborch, de zoon van de verkoper uit 1584, en aan Aleid, de onmondige dochter van Thomas Jacobs de
Loze, verwekt in huwelijk met Adriana, dochter van Jan Adriaan Peynenborch50. Het is er Bartholomeeus en
de Peynenborchs kennelijk slechts om te doen geweest het langdurige opwinningsgeding te vermijden.
Immers, een jaar na de verwerving hebben Jan en de momboors van Aleid (te weten haar vader en Gielis
Goossens van der Borcht) de afgebrande hofstad met de bouwstoffen daarop aan de oosterbuur Marten
Dieriks de Britter overgedragen51.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Otw,R.188,los blad;
Otw,R.192,33; zie ook Otw,R.192,30;
Otw,R.192,33;
Otw,R.234,24v;
Otw,R.198,3; Otw,R.201,14v;
Otw,R.247,30v;
Otw,R.265,44v;
Otw,R.283,II,157v;
Otw,R.291,14v;
Otw,R.292,16;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 27 en 28 •

8

Marten was de zoon uit het tweede huwelijk van Margriet, de weduwe van Jacob de Vriese, welke uit haar
huwelijk met Jacob een zoon Lenart, en twee dochters: Anna, de vrouw van Adriaan Jacobs van Boxtel; en
Marie, de vrouw van meester Jan Peynenborch Gijsberts. In 1605 doen de kinderen van Margriet ten
behoeve van meester Jan afstand van alle goederen welke Marie heeft nagelaten52.
Marten zelf had drie zoons. Voor niet minder dan 700 carolusgulden hebben twee hunner, te weten heer
Willem en Dierk, ten behoeve van de derde broer, Peter, op 20 oktober 1623 afstand gedaan van hun
rechten in een huis en hof met schuur en grond en nog een hofstad met hof westwaarts `daer neffens
liggende`53. Peter bekent ook nog 305 gulden onder zich te hebben van het sterfhuis van zijn ouders,
afkomstig van de verkoop van een huis54. Onder gehoudenheid van remboursement van het overschot aan
de erven belooft Peter de 1005 gulden aan te wenden voor delging van de schulden zijns vaders.

Op de hofstad die Peter Marten Diercx verwerft drukt de last van 35 stuiver, te betalen aan de altaristen. De
heren van Baseldonk beuren er twee oord uit, terwijl ook nog een cijns verschuldigd is aan heer Aart van
Eersel. Op 9 juni 1627 heeft Peter de lasten nog verzwaard door aan Herman Aarts van Eersel uit zijn goed
tegenover het Zegelhuis benevens akker en weiland omtrent de Schuttersbogaard een cijns van 21
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carolusgulden te beloven55. Wanneer Marie, dochter van Jan Gerits Vlam, als nagelaten weduwe van Peter,
eind februari 1634 haar huis en `koeyhuyske` tegenover het Zegelhuis overdraagt aan Antonis Mathijs
Adriaans van Waelwijck, worden als lasten op het goed vermeld: het onderhoud van twee roeden van de
dijk, de genoemde 35 stuiver, zes carolusgulden, verschuldigd aan de weduwe van Claas Jan Donckers
(vermoedelijk als rechtsopvolger van heer Aart) en drie carolusgulden, te betalen aan het Manhuis56. Deze
laatste cijns was verschuldigd omdat de voornoemde Lenaart Jacobs in 1613, toen hij in het Manhuis zat,
van zijn neefjes heer Willem en Peter, zonen van Marten Dierk Martens de Britter, een erfcijns had gekocht
waarvan hijzelf het vruchtgebruik en het Manhuis het erfrecht moest hebben 57.
Toen Antonis van Waelwijck in 1634 van de kinderen van zijn westerbuur, Frans Jansen Bouwens, het
belendend huis kon kopen58, heeft hij van het hier besproken erf grond afgehaald en gevoegd bij het
westwaarts gelegen erf, zodat de eigenaar van het huis dat van de Britters afkomstig was, naderhand nog
maar anderhalve roede van de dijk behoefde te onderhouden 59. Antonis, die naar zijn moeder ook Antonis
Bax genoemd werd60, heeft zijn ene huis aan de Plaats op 16 juni 1647 overgedragen aan Jan Peter Martens
van den Boogart61.
Jan was getrouwd met Jenneken, dochter van de eigenaar van de omwaterde huizing ten Spreeuwenburg
onder Kerkhoven Hendrik Lamberts van der Linden62. In 167563 hebben ze vijf kinderen, maar slechts drie
schijnen hen te hebben overleefd, te weten een zoon, Peter Bogaarts, die in 1695 ontvanger van de rechten
van Zijne Koninklijke Majesteit van Hispanien ten comptore binnen Dessel is, en twee dochters, namelijk
Elisabeth, welke in genoemd jaar al weduwe van zaliger Johan Schouteren is, en Maria Martina, welke te
Oisterwijk woont als vrouw van Martinus van Bocxtel64. Bij een scheiding en deling tussen de drie kinderen
op 16 september 1695, wordt het hier besproken huis met schuur `daer uythangt de drie haringen`, met de
grond en de hof toegescheiden aan de Van Bocxtels, terwijl Peter een leenroerig stuk grond aan de
Achtersten Dijk, genaamd het Leenveld, heeft gekregen, en Elisabeth de Kruisbeemd op de Kleine Hei,
bestaande zowel uit akkerland als wei65.
Marten Henriks van Bocxtel was in 1681 met de 21-jarige Maria Martina Bogaerts getrouwd. Uit hun
huwelijk werden tenminste zeven kinderen geboren, doch slechts twee hunner worden in 1742 genoemd als
eigenaar van het hier besproken huis. Op 2 februari 1742 heeft Jan Martens van Bocxtel uit Turnhout zijn
helft in een huis met een hof van een halve lopense aan het Lindeinde, strekkend van de straat tot achter
aan de `revier`, hem van ouderswege aangekomen, overgedragen aan zijn schoonzuster Waltera van de
Wiel, de weduwe van Hendrik van Bocxtel66.
Waltera is hertrouwd met een nabuur, Gerardus Roeters, die zij ook nog heeft overleefd. In 1756 is Gerrit
vanuit dit huis overgehuisd naar zijn meer oostwaarts gelegen ouderlijk huis. Gijsbert van Hees en Antonie
Lath betrekken het verlaten huis als huurders; toen Hendrik van Bocxtel nog leefde, zaten er ook huurders in
huis: in 1736 is sprake van juffrouw Verster en de weduwe Van de Ven 67.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

sH,R.1504,122;
Otw,R.328,112v;
Otw,R.307,23;
Otw,R.332,59;
Otw,R.341,45v;
GA 242,6v; GA 241,5v;
Otw,R.341,15; Otw,R.341,45v;
Otw,R.345,104v;
Otw,R.368,II,17v;
Otw,R.478,117v;
Otw,R.478,117v;
Otw,R.418,60;
GA 260;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 27 en 28 •

10

Op 6 april 1771 heeft de weduwe van Gerrit Roeters ten behoeve van Francis Roeters, de zoon van Gerrit,
afstand gedaan van haar recht van tocht in het hier besproken huis. Francis heeft dit daarop verkocht aan
Jan van Keulen. Nog slechts een halve roede dijk schijnt door deze onderhouden behoeven te worden 68.
Jan van Keulen is getrouwd met Antonetta Corthout. In 1791 maken zij een mutueel testament 69, op grond
waarvan Antonetta als weduwe nog datzelfde jaar een houtbos in de Oude Hei verkoopt aan Willem
Blonket70. Het jaar daarop hebben Gijsbert Corthout en de weduwe van Jan van Keulen, ook handelend voor
hun broeder Jacobus Gerrit Corthout uit Zundert, een perceel akkerland met houtwas en bossen in de
Huikelomse Akkers, hun aangekomen van hun vader Gerrit Jacobus Corthout, verkocht aan Maria van Baast,
de weduwe van Adriaan van Doesburg71. In het testament dat Antonetta Corthout op 14 maart 1805 maakt
noemt zij als kinderen een zoon, Francis, en drie dochters, met name Hendrina, Maria Catharina en Anna 72.
Hun bezit wordt ten tijde dat de registers van het kadaster worden aangelegd omschreven als een tuin van
13 roeden73. Aan Anna van Keulen is dat tuinland gekomen en die heeft dat nagelaten aan haar zuster en de
kinderen van haar broeder Francis bij Maria Cornelia, dochter van Andries van Heeswijk 74. Onder
voorbehoud van de bomen wordt de tuin op 21 december 1837 in de herberg van Gerardus van Haaren aan
het Kerkeind in een openbare verkoop gebracht en op 4 januari daaropvolgend wordt de rijksontvanger
Corstiaan Gerrit van der Werken er de eigenaar van75. Als verkopers worden dan vermeld de weduwe van de
grutter Theodoor van Nunen (1766 - 1831), Maria Catharina van Keulen (1770 - 1848), Andries van Keulen,
de korenmolenaar, en Jan van Keulen, bouwman.
Nadien heeft de secretaris Cornelis Josephus Gilbertus van Hal de grond nog in handen gehad.
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27-III de overtuin van het Hof
Oudere Oisterwijkers herinneren zich nog dat aan de zuidzijde van de Dorpstraat een park lag dat de
bewoners van het statige Hof tot overtuin diende. Een oude taxus in de tuin van de familie Roosen - Van den
Oever bood in deze een geheugensteun. Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd ter plaatse van de overtuin
een dubbel winkelpand gebouwd door de kapper Gerardus Adrianus Dionysius de Jong 76 en Jos Bosmans77.
Na de oorlog kwam ten westen van deze winkels nog een winkelpand van de Coöperatie.
Op de hier besproken plaats lag in 1384 het erf van Margriet Gruens 78 en Hillegond Gruens 79. Naderhand is
het in handen gekomen van Aleid, een dochter van Jan Gruens, welke zonder nakomelingen is gestorven. Op
zondag na Hemelvaartsdag in 1423 hebben Gooswyn Groys als man van Kathelien, dochter van Aart Gruens,
Aart Gruens, een zoon van Jan van Eersel80 en Jan de Wedere, in hun hoedanigheid van erfgenamen van
Aleid, welke `hore moyen` was, een huis op het hier besproken erf verkocht aan Jan Diderik Rovers
natuurlijke zoon81. Adam, de zoon van Jan Claassen 82 die Weder `hevet geloest van naerscappe`, doch
uiteindelijk heeft Jan die Rover, de `cuper´ 83, het huis toch nagelaten.
Bij Engelbeer sCupers84, de vrouw van Jan, verwekte Willem van den Gheyn een natuurlijk kind, Margriet
geheten. Bij testament vermaakte Jan die Cuper aan dit kind een derde deel in zijn huis. Op 13 maart 1456 is
het door Margriet verkocht aan Andries Toyts, de zoon van Henrik Toyt voor een grondrente van vier lopen
rogge85. Een deel van de rechten in dit huis zijn terecht gekomen bij Lenaart, dochter van Steven tsHaerden.
Van haar en van zijn broeders en zusters heeft Henrik, de zoon van Embrecht Henrik Emmen, op 7 februari
1493 alle rechten op het huis verworven 86. Henriks moeder was Aleid, een dochter van Andries Toyts.
Andries had ook nog een zoon, Jan, die het hier besproken huis heeft bewoond 87 doch zonder kinderen
gestorven schijnt te zijn. Wie de moeder van Jan en Aleid is, valt niet te zeggen; wellicht Marie, welke in
1488 als weduwe van Andries Toit genoemd wordt88. Behalve Henrik had Aleid uit haar huwelijk met
Embrecht Henrik Emmen van Riel twee zoons en twee dochters: heer Andries Emmen, priester, die het huis
heeft bewoond dat op het erf Nobis heeft gestaan89, Embrecht Embrechts, in zijn tijd een der vermogendste
poorters van Oisterwijk, Lijsbeth, de vrouw van Willem Poinenborch en Aleid. Henrik Emmen is in 1476
getrouwd met Elisabeth, dochter van Aart Appels90. Hij heeft twee zoons: heer Henrik Emmen, de rector van
het altaar van Sint Severus, en de eveneens rijke Jacob Henrik Emmen 91.
Op de laatste dag van mei in 1496 heeft Henrik Embrecht Emmen het hier behandeld huis alweer van de
hand gedaan en overgedragen aan Bartholomeeus Laureis Lombaerts. Buiten de onderhoudsplicht van een
`roy opten Oesterwijckschen dijck` bestaan de lasten op het huis dan uit een pond payments, verschuldigd
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aan de kerk, en twee cijnzen verschuldigd `der persoenscap`, namelijk een van 12 en een van zes
penningen92.
Nadat Meeus zijn huis door brand verloren heeft, weet hij niet beter te doen dan de hofstad terug te geven
aan Henrik Emmen onder voorwaarde dat hij voor de lasten erop niet behoeft op te komen.. Nadat Henrik
het erf aldus op 21 oktober 1499 andermaal heeft verworven93, bouwt hij een huis dat aan zijn zoon Jacob
ten huwelijk wordt meegegeven94. Jacob doet het huis in 1501 echter alweer van de hand en draagt dat over
aan een schoonzoon van Bits Heyen, Marcelis Willem Scoeffs 95. Ook Jacob krijgt het huis nogmaals in
handen; op 11 maart 1506 wordt het met een nadrukkelijke regeling betreffende de osendrup `vercoft
Claessen Peter sBerensoen`96. Claas de oudste heeft Jacob een cijns van drie rijnsgulden beloofd, doch die
heeft Jacob snel verkocht aan Marie, de weduwe van Jan van den Hoeff97.
Claas heeft het huis een tiental jaren gehouden en het op 15 januari 1516 verkocht aan Willem Pauwels
Rijsbroek, gemeenlijk genoemd Willem de cremer 98. De persoon beurt in die tijd derdehalf stuiver en een
oord.
Willem is getrouwd met Jenneken, dochter van Jan Blanckaert, en werd de vader van Jan Willem Rijsbroeck,
de secretaris. In 1524 heeft hij zijn huis bezwaard 99 en in 1530 verkoopt hij het aan Michiel Aart Wouters
van Eersel100. Kort daarop belooft Michiel aan zijn broeder Joost101 een cijns van anderhalve
carolusgulden102.
Michiel van Iersel was getrouwd met Barbara, dochter van Jan de Brouwer; hun zonen Jan en Cornelis,
alsmede Jan Antonis Lipprechts als man van Joostken, en Heilken, dochters van Michiel hebben in 1559 hun
huis omtrent het Zegelhuis overgedragen aan Ariaan Danklof Groys 103. Adriaan had uit zijn huwelijk met
Catharina, dochter van Wouter Cornelis Canters bij Theeuw, dochter van Jan van den Wouw, een dochter
Adriana, welke zonder nakomelingen is gestorven104 en twee zoons, geheten Jan en Cornelis.
Laatstgenoemde is getrouwd met Marie, dochter van Jan Andries Wijtmans 105. In 1581 zijn Jan en Cornelis
als kleinzonen van Wouter Cornelis Canters medegerechtigd in een huis en andere goederen onder
`Huyckelem`106.
In 1563 wordt Adriaan Groys vermeld als deken van het gilde van Sint Barbara. In dat jaar heeft hij zijn huis
verkocht aan Henrik Elias de Wijze107.
Deze was waarschijnlijk getrouwd met Jenneken, dochter van Joost Peters bij Geertruid, dochter van
Cornelis Peters108. Zijn zoon Joost, bijgenaamd Spriet, had uit zijn huwelijk met een zekere Margriet een
zoon Henrik.
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Deze De Wijzes hebben hun huis door brand verloren. Als weduwe heeft Margriet, tesamen met haar zoon,
in 1612 de afgebrande hofstad tegenover het Zegelhuis verkocht aan jonker Philips de Wale 109. Die laat het
terrein aan de `Plaetse` onbebouwd liggen en verkoopt dat op 14 april 1615 aan Jan, de zoon van Jan
Hendrik Smolders110.
De koper bedingt dat een met 100 gulden te lossen cijns van vijf gulden, welke een 100 jaar tevoren van
Michiel Aart Wouters van Eersel werd bedongen door Willem Pauwels Rijsbroeck 111, welke cijns nadien nog
in handen is gekomen van Jacob Antonis de Loze 112 en welke jonker Philips heeft verkregen van de
momboor van Adriaan, de onmondige zoon van Peter Adriaan Gijsberts van Gorchom, voor dood en teniet
wordt gehouden113. Aldus was een cijns van twee of drie stuiver, verschuldigd aan de pastoor en de
altaristen, de enige last op het huis 114.

Nog voordat jaar en dag na de vest verstreken waren, raakte Jan Smolders zijn aanwinst door vernadering
kwijt. Op 29 oktober 1615 maakt Henrik Laureissen van Asten als man van jonkvrouw Anna de Wale gebruik
van het recht van naderschap. Op 16 november daaropvolgend blijkt de hele zaak weer te zijn
teruggedraaid, aangezien Henrik ten behoeve van zijn zwager jonker Philips op het goed heeft vertegen. Die
heeft vervolgens een huis gezet en dat verwisseld tegen een naburig, meer oostwaarts erf dat lag naast een
ander huis van jonker Philips; namelijk Marie, de weduwe van Frans Jan Bouwens heeft op 14 maart 1616
haar recht op `drije vierden gedeelten ombedeylt in een ledige affgebrande hoofstadt`, gelegen `aen de
plaetse tegen over het segelhuys` overgedragen aan haar kinderen, wier momboors dat driekwart dan
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overdragen aan jonker Philips de Wale, die dan al in het bezit is van het ontbrekende vierde-deel115 en het
aangrenzende huis.

In 1638, wanneer Marie naar Dongen is verhuisd, hebben de kinderen en zijzelf het door jonker Philips
gebouwde huis van de hand gedaan. Aart, de zoon van Frans Jan Bouwens verschijnt voor schepenen van
Oisterwijk met een machtiging van zijn moeder, van zijn broeder Joachim uit Mechelen en van zijn broers en
zuster Adam, Jan en Anneke, terwijl Joachim Jans van Esch optreedt voor een andere dochter van Frans en
Marie. Op 4 mei 1638 dragen zij een `huyske` met hof en grond, gelegen tegenover het Zegelhuis, over aan
Antonis Bax, de zoon van Matthijs Adriaan Lauwen van Waelwijck116. Antonis laat Jenneken, dochter van
Marten van Rossum, als weduwe achter. Daartoe bevoegd op grond van een uiterste wilsbeschikking van
Antonis heeft de weduwe, bijgestaan door `d’heer Marten van Rossum`, haar zoon, op 18 oktober 1661 haar
huis met hofstad en hof overgedragen aan Wouter Gerrits Verhoeven 117. Die heeft het door brand verloren.
Op 11 april 1674 hebben de momboors van de twee onmondige kinderen van Wouter bij Jenneke, dochter
van Willem Adriaan Cornelissen van Beurden de afgebrande hofstad met de `gerechtigheyt van voorhooft
daer teynden aen gelegen`, strekkende van de straat tot de `Vloet ofte gemeente`, verkocht aan Cornelis van
der Linden, ten behoeve van de vijf kinderen van de buurvrouw, de weduwe van Jan Peter Bogaerts. Josina,
dochter van Peter Martens van Beurden, heeft zich echter aangediend als bloedverwante van de
verkopers118 en bijgestaan door haar man Johan Jacobs Verheyen de koop op 4 februari 1675 vernaderd 119.
De lasten op het erf bestaan dan uit een gulden en 15 stuiver, te betalen aan de rentmeester van de
Geestelijke Goederen, die zich inmiddels had ontfermd over de 35 stuiver welke de altaristen toekwamen,
en het onderhoud van anderhalve roede van de dijk. Gebouwd is er op het erf niet meer, voordat er een
nieuwe eigenaar komt. Op 8 januari 1704 heeft Jan Jacobs Verheyden zijn `hoff aen het Lindteynde`, naast
de erf van de erfgenamen van Jan Gillis de Weer oftewel Josina Wijtmans, laatst weduwe van Johan Spinel,
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overgedragen aan Adriaan van Dal120, die het jaar daarop een huis aan de overkant van de straat heeft
gekocht. Adriaan trouwde met een meisje uit de geziene families in het Oisterwijk van zijn dagen, Marie
Verbeeck. Zijn welstand verhoogde hij echter op een weinig innemende wijze, ondermeer als pachter der
belastingen. In zijn overtuin heeft hij een speelhuis gezet, alsmede een huis met schuur en brouwhuis. Bij de
scheiding en deling tussen zijn zoon, zijn dochter en zijn kleinkinderen op 16 december 1735 is zowel zijn
woonhuis, bestaande uit huis, schuur, hof en stalling, alsmede de overtuin met de opstallen gekomen aan de
zoon, sinjeur Adriaan van Dal de jonge121. Het erf heet zich dan uit te strekken tot `agter aen de stroom`.
Zo gewonnen, zo geronnen: het ging de jonge Van Dal niet voor de wind. Met toestemming van de
schuldeisers heeft zijn weduwe, Elisabeth van de Wiel, het Hof van Holland met de hier besproken schuur en
brouwerij aan de overzijde van de straat, met het zomerhuisje en de hof en tenslotte met een stuk
akkerland van een halve lopense in de Schijf in veiling gebracht. Adriaan Bol is daarin de meest biedende
gebleken. Hij handelde voor de heer Jan van Hanswijk in Den Bosch 122, een man die grote zaken deed en in
Oisterwijk ook bekend is geweest als bezitter van de gruit. Op het goed dat Johan van Hanswijk op 1 maart
1764 op zijn naam krijgt, drukken als lasten: een gulden en tien stuiver, te betalen aan het Manhuis, tien
stuiver verschuldigd aan het gilde genaamd Sint Barbara, en acht stuiver en 12 penningen in een meerdere
som van een gulden en 15 stuiver, te betalen aan de rentmeester der Geestelijke Goederen.

Al dit van Adriaan van Dal afkomstig goed heeft de `Weledel Gestrenge Heer`Antonie van Hanswijk, regerend
schepen der stad ‘s-Hertogenbosch, als gemachtigde van vrouwe Johanna Maria Catharina Heyssel, weduwe
van de heer Johan van Hanswijk op 1 maart 1764 overgedragen aan Christiaan Keyser123. De koper was
commies van de Landtol, zodat het geen bevreemding verwekt dat van de brouwerij geen melding meer
gemaakt wordt wanneer in 1795 het hof met de hier behandelde grond aan de overzijde van de straat door
hem van de hand gedaan wordt 124. Met een groot aantal naburen had Christiaan nog een bescheiden
vergroting van zijn terrein bereikt door van de ‘gemeenten’ van Haaren, Udenhout en Berkel de grond aan
de stroom te kopen waarop hij alreeds het recht van voorpoting had, namelijk de 17 roeden en 20 voet
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grond achter zijn overtuin125. Het transport ervan vond op 30 december 1788 ten overstaan van
leenmannen van de Leen- en Tolkamer in Den Bosch plaats onder beding dat de eigenaars langs de stroom
een open karweg van 20 voet Bossche maat zouden laten 126. De Vloeiweg achter de huizen in de Dorpstraat
werd dan ook na de Tweede Wereldoorlog nog aangeduid als een `eigen weg`.

28 Celenhofstad en erven aan weerszijden
Het erf van dit huis werd rond 1600 gevormd door Thomas van den Hoevell uit drie oude erven, waarvan het
middelste naar Mercelis Vervijns uit de tijd van rond 1400 Celenhofstad werd genoemd 127.

28-I
Oostwaarts van de hofstad van Ceel lag in 1422 een erf van de kinderen van Willem Kermis 128. Bij de
bespreking van de Drie Haringen hebben we enkele hunner al genoemd. Tussen hen is Henrik geheten Kermis
Peters Russen, die in 1430 aan meester Jan van Tyghelt een cijns van 20 schilling verschijnend op Sint
Thomasdag beloofd heeft uit een huis binnen de Vrijheid, gelegen tussen het erf van Andries Toyt dat tevoren
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van Mercelis Vervyns was, en het erf van Jan Rovers die cuper, dat voordien van Margriet en Hillegond
Gruens was129, niet te plaatsen130.
Op 8 augustus 1436 heeft Henrik uit dit huis en zijn hof, die zich uitstrekt van de gemene straat `totter
gemeynten aen die Vloet` nog eens belast met een erfpacht van 12 lopen rogge, welke hij belooft af te
dragen aan Henrik van Ethen, de zoon van wijlen Gielis van Ethen131. In 1440 bezit Henrik zijn huis nog132,
maar rond die tijd verliest hij het wegens wanbetaling aan Henrik van Ethen 133. Ook in de zeventiende eeuw
is het onderpand nog eens opgewonnen wegens wanbetaling van de rogge die aan Henrik van Ethen werd
beloofd. In het opwinningsgeding dat door Henrik van Ethen werd aangespannen is Tielman Artssoen de
hoogstbiedende op het onderpand geworden. Op 10 februari 1446 heeft hij zijn goed voor 12½ peter en vijf
lopen rogge in maat van Den Bosch overgegegeven aan Jan Matthijs Geylen134 van Kaem.
Op 27 januari 1452 heeft Aart Jan Appels het alweer van deze overgenomen 135. Behalve van de last van 12
lopen rogge wordt dan nog die van een oude grote vermeld. Er woonden in die tijd in Oisterwijk meer
mensen die Aart Appels heetten136. De hier bedoelde Aart Appels was getrouwd met een Tilburgs meisje,
Kathelien, een dochter van Jan geheten Obrecht Henrik Obrechtszoon bij een zekere Heilwich. In 1447 heeft
Heilwich als weduwe van Jan haar recht van tocht in een stuk land in Hukelem, geheten `die
Lewerkenbrake`, wezende `te lande ende te weyde` elf lopense137, afgestaan aan haar dochters Jut en Aleid
en Aart, zoon van wijlen Jan Appels als haar schoonzoon, ook ten behoeve van haar zoon Henrik. Henrik had
waarschijnlijk twee zoons: Merten en Henrik, die in 1446 goed onder Tilburg verkopen aan Peter geheten
Staessoen van Waspyck138. Bij de aankoop van zijn huis in Oisterwijk werd Aart Appels wat geholpen door
zijn schoonmoeder; zij is in 1452 afgegaan van de tocht in dat gedeelte van een stuk grond onder
West-Tilburg `ter stede voer spersoenswoninge` dat Aart vanwege Heilwich nog `verstorven mach`. Tocht en
erfrecht verenigd zijnde is het recht op dit onbedeeld stuk grond overgedragen aan Juut, de dochter van
Heilwich, welke later is getrouwd met Jan, de zoon van Jan Vrients139.
Op 8 augustus 1463, wanneer Aart, de zoon van wijlen Jan geheten Appels, weduwnaar is van Katharien,
dochter van Jan Obrechs, heeft hij de tocht in zijn huis en hof binnen de vrijheid overgedragen aan zijn
kinderen bij Kathelien, Jan en Gijsel, die het huis daarop verkopen aan `hoeren oom` Henrik Jan Appels140.
Ook deze Henrik had een dochter Gijsel, zodat als moeder van Henrik en Aart wel mag worden aangemerkt
Gijsele, dochter van Jan geheten Willen, de zoon van de in 1429 reeds lang gestorven Henrik Willen, en
Elisabeth zijn wijve. Op 30 januari 1429 heeft Jan geheten Appel, zoon van wijlen Aart Appels als man van
Gijsel zijn recht in een huis en hof binnen de vrijheid `in Carikove` gelegen tussen landerijen van Engbrecht
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Buckinc, Back Wijns en Aart Wolfaerts, verkocht aan Peter Jan Hollen 141. Als vader van deze Jan Appel kan
misschien Aart Appels van Lucel142 worden aangemerkt, die in 1423 al niet meer in leven is en wiens zoon
Henrik Appels `die Stelt` onder Haaren koopt van Aart Aart Peynenborch als man van Conegond, dochter van
Jan Vrank Poppen143. Laatstgenoemde Henrik is in 1435 al dood 144.
De Henrik Appels, die het hier besproken huis van de kinderen van zijn broer heeft gekocht, liet zijn goed na
aan zes kinderen. Zijn zoons Joost en Gerit `ende Ghijsel hoer zuster` hebben hun recht op drie zesde deel in
het huis op 10 juni 1488 verkocht en overgedragen aan hun broeder Herman 145, die er een erfpacht van vijf
lopen rogge uit belooft. Veertien maanden later koopt Herman ook het aandeel van zijn broeder Antonis146.
Het zesde kind van Henrik Appels is ons onbekend.
Harman Appels147 had ook zes kinderen: drie zoons en drie dochters 148. Deze kinderen, met name Henrik,
Willem en Jan, Magdalena, alsmede Peter Arnts de Becker als man van Ode, en Peter Willem Nouwen van
Beeck als man van Antonisken, ook kinderen van Harman, hebben het ouderlijk huis op 10 december 1535
verkocht aan Aart Wouters de Molder149.
Aart was bij de broederschap van Sint Barbara en heeft in 1537 onder vrijwaringsplicht vanwege de dekens
Matthijs Jan Andries Wijtmans en Peter Joost Beerens zijn huis aan de `steenwech` bezwaard150.
Van Aart zijn drie zoons, geheten Antonis, Wouter en Henrik en een dochter Anna bekend. Anna trouwde
met Jan Verval; over haar kinderen is momboor Adriaan Verhoeven, die was getrouwd met Elisabeth,
dochter van Aart Verval bij Engel, dochter van Cornelis Jan Gerits van Haren 151. Antonis is rond de vijfig
gestorven, zijn vrouw Elisabeth met zes onmondige kinderen achterlatend, te weten Cornelis 152, Embert,
Jan, Peter, Metken, welke is getrouwd met Matthijs Laureis Smolders - een De Molder van een geheel
andere tak153 - en Barbara, welke is getrouwd met Jan de oude 154, de zoon van Adriaan Danklof155, wiens
broeder het oostwaarts naastgelegen huis bewoonde156.
Henrik Aart Wouters de Molder heeft in 1561 de rechten op dit huis verworven 157 en vermoedelijk
nagelaten aan een zoon Jan. Immers Jan Henrik Smolders heeft onder meer een afgebrande ledige hofstad
`aende Plaetse`, tussen het erf van Philips de Wale en dat van Thomas van den Heuvel, strekkend van de
gemene straat tot de `gemeynt genaempt die Vloet` nagelaten aan zijn zes kinderen, geheten Jan, Cornelis,
Henrik (de zoons) en Ariken, Mechteld, de vrouw van Floris Cornelis Spelmaker, en Anna, de vrouw van
Michiel Meschaal.
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Bij de scheiding en deling in 1612 valt deze hofstad toe aan Jan 158. De scheiding en deling zal heben
plaatsgevonden omdat de gerechtigden wegens vertrek weinig belangstelling en een gering belang hadden
bij de afgebrande hofstad en desolate erven die hun ouders hadden nagelaten binnen de vrijheid. Het baart
dan ook geen opzien dat Jan, de zoon van wijlen Adriaan Jan Poirters in zijn hoedanigheid van provisor van
het Armengasthuis, met consent van de pastoor, de schepenen en regeerders, al voordien de hand op dit erf
had gelegd wegens wanbetaling van de stokoude erfpacht van 12 lopen, en dit erf op 30 juli 1610 had
opgedragen aan Thomas van den Hoevell. Het geschil over de eigendom wordt uit de wereld geholpen door
de vertijenis ten behoeve van Thomas waartoe Jan Jan Henrik Smolders in 1613 komt 159.

28-II Celenhofstad
In de oudste schepenprotocollen van Oisterwijk worden wel mensen met de naam Vervyns vermeld, doch de
verwantschap tussen Mercelis, aan wie Celenhofstad haar naam dankt160 en Jan Vervyns die in 1422 als
bezitter ervan terloops wordt genoemd161, blijkt daaruit niet. Jan Vervyns wordt genoemd in verband met de
verdeling van de nalatenschap van de gebroeders Jan en Matthijs, kinderen van Jan van Aerle bij Margriet,
dochter van Wouter van den Dael. In hun testament hebben deze broers, Henrik en Godeld, kinderen van Jan
Jan Vervijns bedacht, omdat hun moeder Lijsbeth - welke een dochter heet te wezen van Henrik de Meyer162
- Margriet van den Dael tot moeder had. Momboor der kinderen van Jan Jan Vervyns was Peter Jan Vervyns,
die in 1422 een huurhuis in de Kerkstraat heeft verkocht163. Peter heet een zwager te zijn van Jacob van
Brakel Willemszoon164. Victoor Willems van der Zijl trouwde met Peters dochter Elisabeth 165.
Mechteld, een natuurlijke dochter van Jan Vervyns `die hi bij Iden van Ammerzoyen` verwekte, koopt in 1420
het huis in de Kerkstraat `daer Pauwels Mertenszoon van Dusel in bestarf`. Mogelijk is dit natuurlijk kind van
een oudere generatie dan de voormelde Godeld, welke in 1433 de vrouw lijkt te zijn van Peter van
Laerhoven, de zoon van wijlen Jan Aart Peter Toelen166. Aan deze Peter wordt door Henrik, de zoon van
wijlen Jan Jan Vervyns alle recht overgedragen op een betaling uit het huis van Wouter, de zoon van Jan van
Aerle bij Margriet, dochter van Wouter van den Dael.
De Celenhofstad is dan al lang niet meer in handen van de Vervijns. Bij een scheiding en deling tussen de
kinderen van Willem die Cuper is aan Jan van Esch, een schoonzoon, de helft van een huis en hof geheten
Celenhofstat, gelegen tussen Henrik Kermissen erf oostwaarts en dat van Henrik Canys westwaarts,
toegevallen. Jan zal nadien nog de andere helft hebben bemachtigd, want op de zondag na het octaaf van
Maria boodschap in 1422 heeft Jan van Esch, zoon van Willem van den Strijp, als man van Hadewich Willem
Cupersdochter een huis tussen het erf der kinderen van Willem Kermis oostwaarts en dat van Henrik
Engbrecht Hoeffslegers, hetwelk eens van `Mercelys Vervyns te wesen plach` tegen een erfpacht van 12
lopen rogge uitgegeven aan Andries Henrik Toyts167. Diens zoon Jan heeft het geërfd. Ten behoeve van Jan
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heeft Engbrecht, zoon van Henrik Emmen van Riel als man van Aleid, dochter van Andries Toyt in 1459 op dit
huis vertegen168. Er wordt dan gewag gemaakt van een cijns welke verschuldigd is aan de kerk van Oirschot.
Op 9 mei 1480 lijkt Jan Toyt zijn huis tegen een erfpacht van een mud rogge van de hand te hebben
gedaan169. De verkrijger ervan, Jacob Jan Stijnen, doet in 1493 afstand van zijn recht van tocht in dit huis,
waarop dit door zijn zoon Wouter Jacob Stijnen wordt verkocht aan Aart Lauwreys, beter bekend als Aart
van Boxtel. De lasten op het huis bestaan dan uit een erfpacht van een mud rogge, af te dragen aan het
Manhuis, een erfcijns van ongeveer 19 plakken en het onderhoud van een `roy dijks`170. Hetgeen het
Manhuis beurde was dat wat Jan Toyt had bedongen171. De 19 plakken worden in 1501 gebeurd door de
kerkfabriek 172. In dat jaar koopt Willem van den Dijck Willemszoon het huis van Aart. Reeds op 24 mei 1504
heeft die Willem het weer verkocht aan Antonis Swaen van Antwerpen 173.
Op 7 februari 1509 heeft Antonis Henrik Swaen het huis overgedragen aan Antonis Aart Brocken 174. Die
heeft het nagelaten aan zijn kinderen. Op 5 januari 1554 hebben zijn zoons Aart en Peter, en voorts Goyaart
Matheus Bungers als man van Marie, een dochter van Antonis, en de momboors van Jan en Truiken,
kinderen van Goyaart Claassen bij Dingen, dochter van Antonis Brocken, alsmede Antonis, zoon van
buurman Aart de Molder, en Aart zelf als momboors van Marijken, de onmondige dochter van Wouter Aarts
de Molder bij Delie, dochter van Antonis Brocken, het huis van Antonis Brocken overgedragen aan Gerit Jans
van Arendonck175. Gerit is ontijdig gestorven zonder veel banden met Oisterwijk en zijn poorters te hebben.
Bijgevolg zijn Denijs Jans van Arendonck en Wouter Pauwels `bij den schoutet geset` tot momboors en in
overleg met de buren, de oude Art de Molder en Jacob Aarts de Bruyn hebben zij het huis, dat Gerits
dochtertjes Lijsken en Lijnken hadden geërfd, op 11 april 1555 verkocht ten behoeve van Jan Peters, `de
becker`176.
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Jan Peters `diemen noempt Jan de becker` heeft het huis maar enkele jaren gehouden en het op 12 januari
1558 overgedragen aan Willem Heiman Hoeymakers. Deze was een zoon van Heiman Jan Timmermans,
doorgaans genoemd Heiman de Hoymeker, bij Dierksken, dochter van Jan Roelof Peynenborch bij Margriet,
dochter van Dierk Back 177. Spoedig na de koop van zijn huis weduwnaar geworden van Elisabeth dochter van
Aart Pauwels, heeft Willem zijn huis op 11 december 1559 overgedragen aan Jan Lambert Thomas de
Snijder178.
Die gaat op 4 januari 1563 een erfmangeling aan, als gevolg waarvan het hier behandelde huis in handen
van Tielman Jan Claassen komt 179. Ook Tielman was toen nog maar een kort leven beschoren; op 26 maart
1565 heeft zijn weduwe, Margriet Peter Jacobsdochter, haar huis overgedragen aan een Van Megen, Leunis
Peter Leunisse180. Hij draagt het op 22 oktober 1568 over aan Peter Antonis Brocken 181.
In de woelige tijd van de opstand heeft deze Peter zijn ouderlijk huis in vlammen zien opgaan. De
afgebrande hofstad en de materialen daarop draagt hij op 12 september 1576 over aan Jan Adriaans
Peynenborch182.
Waarschijnlijk is hij opgevolgd door zijn zoon Jan. Diens enig kind bij Ooiken Peynenborch, zijn
achter-achter-achternicht, is priester geworden. Daar Ooikens neef Adriaan en nicht Merieken
schoonbroeder en schoonzuster waren van Thomas van den Heuvel is zonder meer niet duidelijk hoe
Thomas dit erf in handen heeft gekregen. In 1612 wordt hij vermeld als de eigenaar ervan183.

28-III
Zoals gezegd heeft deze Thomas ook nog een meer westwaarts gelegen erf bemachtigd. In 1321 wordt uit dit
erf een cijns beloofd door Zeger die Doeve en zijn vrouw Margriet184. In de 14e eeuw schijnt het ook nog in
handen te zijn geweest van Jan van Bruesel185.
In 1422 wordt Henrik Canis 186, ook genoemd Henrik Engbrecht Hoefslegers187, als eigenaar ervan genoemd.
Op 5 september 1435 doet Heilwich, dochter van wijlen Engbrecht die hoefsleger ten behoeve van `hore
brueder` Henrik afstand van `enen uutfanc` binnen de vrijheid `teynden der erfenis Wouter Thomaes
Hessels`, gelegen tussen een erf dat Michiel Sappeels had nagelaten en grond van Henrik en Heilwich, als
kinderen van Engbrecht Canis en strekkend van het erf van Wouter Maas Hessels `totter gemeynte`188. Op
Sint Peter- en Pauwelsdag in 1430 verkoopt meester Jan van Spul aan Aart die Greve, een zoon van wijlen
Aart Greven, een beemd te Gestel welke hij `in enen wittighen cope ghecregen heeft jeghen Heylwighe
dochter wilneren Engbrechts gheheyten Canys`189.
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In een wettige koop kwam het huis `welc wilneren Jans van Bruesel te wesen plach gelegen tot Oesterwijc
inder vrijheyt` tussen het erf van Gerit Cnope en dat van Jan Vervijns aan Jan Buckinc. Reeds op 11 april 1423
heeft Jan Buckinc, zoon van wijlen Jan Buckinc, mede optredend voor zijn mede-erfgenamen, dit huis
verkocht aan Gijsbrecht, de zoon van wijlen Kerstiaan Gijsbrechts 190. Gijsbrecht had een natuurlijke zoon
Joris191; zijn wettige zoon meester Jan Gijsbrecht Korstiaans, de stichter van het Manhuis 192 en als zodanig
in latere tijden vaak vermeld als meester Jan Gijsen werd verwekt bij Ief, dochter van Gerit Wouters, zijn
`voorwijf`193. Gijsbrecht is ook nog getrouwd geweest met een zekere Margriet 194. Of zij danwel Ieve de
moeder is van Gijsbrechts dochters Lijsbeth en Alyt weten we niet. Lijsbeth werd de vrouw van Jan Jan
Symonssone van Oesterhout195 en de moeder van een zoon Gijsbrecht, die is ingetreden bij de monniken
van Korssendonk 196. Aleid trouwde met Godevaart Embrechts van Riel. Hun dochter Lijsbeth trouwde met
Zeger van Cuyk, die zo dadelijk nog als eigenaar van het hier besproken erf wordt genoemd.
Buiten echt heeft meester Jan Gijsbrecht Korstiaans meerdere kinderen verwekt, met name bij Baat,
dochter van Herman Michielszoon197. Uit zijn huwelijk met de weduwe van Jan, de natuurlijke zoon van
Henrik van Ethen, Mechteld, dochter van Laureins van der Heyen, werden geen kinderen nagelaten.
Mechteld overleefde zowel haar tweede man, meester Jan, als haar zoon meester Henrik van Ethen198.
Lang voor zijn dood in 1482 heeft meester Jan zijn ouderlijk huis vervreemd. Het werd gekocht door Aarnt
geheten Buckincs, de zoon van Goyaart ook geheten Buckincs, doch zoon van Aart Heyman. Ook Aarnts
broeders Jan199 en Jacob, de man van Lijsbeth dochter van Berthout Stempels 200 dragen de naam Buckincs.
Op 10 december 1470, wanneer hij al weduwnaar is van Juut dochter van Henrik van Beeck, heeft Aart de
tocht in het hier besproken huis opgedragen aan de gezusters Engelbeer en Henrik, aan Jacob haar broeder
en aan Henrik Moels, die zijn zwager wordt genoemd en waarschijnlijk de momboor is geweest, waarop zij
gezamenderhand hebben verkocht aan Zeger de zoon van Erit van Kuyc. Het huis is dan bezwaard met drie
oude groten en een derde van een `oude vleemsche`, op Sint Thomasdag verschuldigd aan het Godshuis van
`Baesseldonck bij den Bosch`, voorts met 37 schillingen, verschuldigd aan de Tafel van den Heiligen Geest en
met de plicht tot onderhoud van een roede van de dijk 201. Zeger heeft de lasten reeds op 17 april 1471
vergroot door zijn huis en een stuk land van zes lopense in de Schijve (aldaar gelegen tussen de grond van
Eefse van Ghent en van joffrouw Elisabeth van Amerzoyen en strekkend van grond van de Tafel van den
Heilgen Geest tot grond van Joorden van der Heyen) te verbinden voor de betaling van een mud rogge202,
alsmede op 3 juni 1473 ten behoeve van Goyaart Rembouts een erfpacht van een mud rogge te beloven 203.
Wanbetaling van hetgeen waartoe Zeger zich heeft verplicht leidde rond 1498 tot opwinning van het huis
met aanhorigheden. Goyaart Rembouts is er de eigenaar van geworden 204 en hij heeft het nagelaten205. In
1501 blijkt het huis te zijn afgebrand. Goyaarts weduwe, Alet dochter van Jan van den Doeren, heeft de
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tocht in de hofstede op 22 maart 1501 overgedragen aan haar zoon heer Rembout, priester, haar kinderen
Aart en Heilwich, haar schoonzoon Joost de Beer mede ten behoeve van Goyaart en Goossen zijn zwagers
en ten behoeve van Jan Andries Lambrechts van Herpen en Antonis Swaen, ook schoonzoon van Alet,
onderscheidenlijk getrouwd met Kathelijn de oudere, Kathelijn de jongere en Willemken dochters van
Goyaart Rembouts. Voor de oude lasten behalve hetgeen Zeger van Kuyc beloofde, benevens voor een
erfpacht van een mud rogge, is het erf daarop `erffelyck overgegeven` aan Cornelis, de zoon van wijlen Jan
Dicbier206, een man die we kennen als schoutet en hoogrentmeester van de hertog in de Meierij van
's-Hertogenbosch.
Het erf strekt zich dan uit van de `steenwecht` tot de gemeint op de Vloed en is gelegen tussen het erf van
Ariaan Denis Meynaerts enerzijds en die van Gerit Lombarts en Aart van Boxtel anderzijds. Cornelis heeft er
weer een huis gezet dat hij in 1506 heeft overgedragen aan Mattijs Dirks van der Elst 207. De overdracht aan
Matthijs schijnt rond 1509 nogmaals te hebben plaatsgevonden`overmits erfcoep metten heer van den lande
tegen Jan Michiels Beeren`, dus een opwinning wegens wanbetaling aan de Tafel van den Heiligen Geest208.
In 1511 heeft Matthijs van der Elst aan de schepenklerk of secretaris meester Jan Lombaarts beloofd ten
behoeve van Jan de natuurlijke zoon van Claas de Canter bij Heilwich dochter van Wijt Coeyten, een lijftocht
van vijf rijnsgulden te betalen209. Matthijs is op 19 februari 1514 gestorven en heeft dit huis nagelaten aan
zijn kinderen. Dezen, met name de gebroeders Matthijs, Frans en Jacob - de latere priester -, en Geertruid
en Heilwich gezusters, alsmede Peter Jan Peynenborch als man van Luitgaard, hebben het met medewerking
van de momboors der ongetrouwde meisjes en tevens handelend voor hun broeder Dirk - die toen student
zal zijn geweest - en hun zuster Claar en voor Jan Peynenborch als man van Elisabeth, ook dochter van
Matthijs van der Elst, op 13 april 1520 voor 60 rijnsgulden verkocht aan Wouter natuurlijke zoon van Gerit
Robben210.
Genoemde Geertruid, dochter van Matthijs Dirks van der Elst, is tweemaal getrouwd 211 geweest en zonder
kinderen achter te laten overleden. Als weduwe van Jan Aarts van Boxtel is ze hertrouwd met Elias Jan
sBeren en als diens weduwe heeft ze, ziek van lichaam, op 2 mei 1568 een uiterste wilsbeschikking
gemaakt212. Zij heeft daarin bepaald dat Matthijs de natuurlijke zoon van heer Jacob, die is getrouwd met
Anna dochter van Aart Leunissen van Megen, bij de verdeling van haar nalatenschap mee zou delen als een
wettig kind van haar broeder. Uit het testament blijkt ook dat het kind van haar broeder meester Dierk van
der Elst, met name Anneke, buiten Oisterwijk is getrouwd en in 1568 woont te Hulle. Ook van de gezusters
Luitgaard, Elisabeth en Claar zijn kinderen bekend. Luitgaard is jong weduwe geworden; in 1541 zijn Jan van
Boxtel en Henrik van den Brekel momboors over haar kinderen Pauwels en Meriken Peynenburch 213.
Elisabeth had vier zonen: Andries, Frans, Jan en heer Matthijs Peynenburch 214.
Matthijs Matthijssen van der Elst tenslotte is meer dan eens getrouwd geweest215. Als zijn vrouw is slechts
bekend Jutta, dochter van Jacob Buckincks bij Elisabeth, een volle zuster van heer Wouter Jan Doremans 216.
Jutta was de moeder van meester Wouter van der Elst, altarist te Oisterwijk, te weten rector van het altaar
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van Sint Christoffel, alsmede `pastoer der prochie kercke van Sint Jacops des apostels` binnen Den Bosch217.
Heer Wouter heeft innige banden met Oisterwijk bewaard, want na zijn dood in 1576 treden heer Aart de
Beer en meester Adriaan Appels, Oisterwijkse altaristen, als zijn executeurs testamentair op. Van Wouter
wordt geërfd door Gerit Matthijssen van der Elst, uit wiens huwelijk met Jenneken, dochter van Henrik
Herman Appels bij Catharina, dochter van Antonis heer Floren, de natuurlijke zoon van heer Floris
Gijsbrechts (de fameuze rector die het huis heeft bezeten dat hierna onder Lindeind 29 wordt behandeld)
een zoon Adriaan Gerit Verelst (in 1570 weduwnaar van Elisabeth, dochter van Gerit Antonissen 218) en vier
dochters, met name Lucia, Catharina, Anna en Sophie, werden geboren 219. Meester Wouter van der Elst had
voorts als zusters Mariken, welke is getrouwd met Aart Henriks van den Kerckhoff, ook genoemd Van
Laerhoven en Geertruid, welke heer Aart de Beer voornoemd en Adriaan Cornelissen van Gorchom tot
uitvoerders van haar testament heeft aangewezen220.
Wouter Gerit Robben, die het huis van de Van der Elsts heeft gekocht, was een natuurlijke zon van Gerit
Robben en Engelbeer, dochter van Gerit sBeren. In 1502 heeft hij recht op een erfpacht van 10 lopen rogge,
geheven wordend uit een stuk land op de Hoeven, genaamd den Pietinck, en gelegen tussen het erf van Jan,
de weduwe van Gerit Robben en de gemeint van Huikelom, strekkende van een erf van Jacob Robben tot
grond van Goyaart, de zoon van wijlen Gerit Robben221. De Robbens zaten kennelijk op de Hoeven.
Wouter heeft zijn huis `met eenre schuere` en andere timmeringen enige malen bezwaard 222 en op 15
februari 1529 overgegeven aan Willem, de zoon van Pauwels Rijsbroeck de cremer223. De cijns aan de heren
van Baseldonk wordt dan voldaan met drie oude groten en een vierde van een oude grote. Als gelder van de
cijns aan de Tafel van den Heiligen Geest uit het huis `welck Jan Buckincks te wesen plach, gelegen binnen
der vrijheyt van Oesterwijck, aldernaest den huyse Ariaen Denis` wordt evenwel Cornelis Pauwels Rijsbroeck
vermeld224.
Immers, Willem Rijsbroeck heeft na de aankoop van dit huis nog maar kort geleefd. Hij was getrouwd met
Jenneken een dochter van Jan Blanckaert en had een groot gezin met vier zoons en drie dochters. De
jongens heetten Wijt, Jan (die op 12 oktober 1533 als secretaris van Oisterwijk is gestorven 225), Aalbrecht en
Pauwels. De drie meisjes waren Elisabeth, welke is getrouwd met Peter Peter Crillaerts en hertrouwd met
Cornelis Aart Jan Aarts, doorgaans Cornelis Aarts de stoeldreyer genoemd 226, Anna, getrouwd met Art Rut
Timmermans 227 en Marijken, getrouwd met Henrik Aart Gerit Lombaerts 228. Uit het huwelijk van Elisabeth
met Peter Crillaerts werden meerdere kinderen geboren, met name Wijtman, Peter en Jenneken 229.
Bij de verdeling der vanwege Willem Rijsbroeck verstorven goederen in 1532 en 1533 is het hier besproken
huis, gelegen tussen het erf van Agatha weduwe van Joost de Beer en haar kinderen en het erf van Antonis
Brocken, strekkend van de gemene straat tot de gemeint op `die Vloet`, toegevallen aan de Crillaertsen230.
Waarschijnlijk heeft Peter op de Vloed een huis bijgebouwd, waarvoor in 1534 geld wordt opgenomen door
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aan de kinderen van Matthijs de natuurlijke zoon van Gerit Gestelmans een cijns te beloven 231. Naderhand
heeft Peter er nog een huis bijgezet232. Op 22 maart 1550 heeft Peter het huis aan de gemene straat en de
twee huizen daarachter bijstaande overgedragen aan Dirk Hermans van den Broeck, doch de koop is
kennelijk vernaderd door Cornelis Peter Crillaerts. Bij Margriet dochter van Jan Ariaan Smolders, had hij
twee dochters, Jenneken en Anneken, aan welke dit goed wordt nagelaten. Haar momboors, Goyaart Peter
Crillaerts en Antonis Jan Adriaan Smolders hebben het op 3 januari 1554 verkocht aan bovengenoemde
Cornelis Pauwels Rijsbroeck. Ofschoon de vest heeft plaatsgevonden is er `questie bij de kinderen geresen`
over het huis dat hun bij de aflijvigheid van hun vader aankwam en daarom is het contract gecanceleerd en
ongedaan gemaakt. Op 16 maart 1558 hebben de genoemde momboors het huis met de twee achterhuizen
op nieuwe voorwaarden aan Cornelis Pauwels Rijsbroeck overgedragen 233.
Ten tijde van de opstand heeft ook hier brand gewoed en zijn de drie huizen verloren gegaan. In 1596 is er
nog slechts een afgebrande en desolate hofstad, waarvoor een grondrente van drie carolusgulden bij Clara
dochter van Gielis Luicas van den Schoot en weduwe van Goossen Embrechts van der Borcht al niet meer is
opgebracht. Wel 52 jaar moeten de erfgenamen van Clara de inning derhalve op zijn beloop hebben gelaten,
alvorens ze de moeite namen van een opwinning234. Er zal belangstelling voor dit erf zijn ontstaan als gevolg
van een zeldzame gebeurtenis in die dagen. Jan Panis en zijn broeder Goyaart vestigden zich, komend vanuit
Goirle, in Oisterwijk en namen er op 25 mei 1597 de poorterij aan 235.
De gebroeders Panis nu, die in zaken steeds getweeën optraden, bezaten in 1596 het erf ten westen van het
verlaten stuk grond dat hier ter sprake is.
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Het goed der weduwe Thomas van den
Heuvel
Goyaart Wouter Jan Panis schijnt niet getrouwd te zijn geweest. Zijn broeder Jan was getrouwd met een
zekere Aleid, welke in 1606 als weduwe wordt genoemd236. Bij ons weten heeft Jan maar één kind, Margriet
geheten, als erfgename achtergelaten. Op de eerste dag van de meimaand in 1605 komt zij uit de kerk van
Sint Peter Apostel als bruid van Thomas van den Heuvel.
De bruidegom was de zoon van meester Dierk van den Hoevell bij Anna dochter van Lambrecht Thomas
Loyen van den Houte237. Zijn vader had tot zijn dood op 17 mei 1591 het secretarisambt van Oisterwijk
bekleed; ten tijde van Thomas’ huwelijk werd dat bediend door zijn oudste broeder meester Lambert van
den Hoevell. Thomas zelf wist ook een ambt te bemachtigen en is secretaris der heerlijkheid Loon, waarin
het tegenwoordige Loon op Zand ligt, geworden 238. Hij was een ondernemend man. Wanneer de abdij ter
Kameren nabij Brussel van haar landgoed onder Giersbergen afwil, weet Thomas dat met een deelgenoot te
verwerven239. Op middelbare leeftijd, op 9 december 1629, is Thomas gestorven. Zijn graf heeft hij gekregen
in de kerk van Oisterwijk. Meer dan 30 jaar zouden nog voorbijgaan voordat de zerk, waarop het wapen der
Van de Heuvels was uitgehouwen, werd gelicht om Thomas’ vrouw bij te zetten. Margriet is stokoud
geworden en eerst op 14 januari 1662 gestorven240.
Wanneer in 1636 de woningen in de Vrijheid worden beschreven staat de weduwe van Thomas van den
Heuvel te boek voor een huys, schuer, brau- en backhuys` met een erf ter grootte van een lopense en 13
roeden241. Het huis heeft waarschijnlijk gestaan op de grond die Thomas in 1612 in handen had, dus de oude
Celenhofstad en het erf ten oosten daarvan. Margriets ouderlijk huis heeft dan wellicht plaats geboden voor
de brouwerij. Weliswaar is ook denkbaar dat Margriets vader een huis heeft gezet op de erven welke hierna
onder Lindeind 29 ter sprake komen en dat Thomas van den Heuvel eenvoudig in het huis van zijn
schoonouders is getrokken - ten tijde van zijn huwelijk leefde zijn schoonmoeder en zijn moeder nog - zodat
met de beschrijving uit 1636 het oude huis van de gebroeders Panis wordt bedoeld. Nochtans wordt er na
de dood van Margriet gewag gemaakt van twee huizen, naast elkaar gelegen. Aangenomen dat het geen
nieuwe huizen betreft, moet Thomas van den Heuvel dan zelf gebouwd hebben.
Het patroon van het gezinsleven van de weduwe van Thomas van den Heuvel week sterk af van hetgeen
toen hier gebruikelijk was. Ten eerste had haar man zijn werkkring buiten de vrijheid gevonden, haar
kinderen zwermden uit ver buiten de Meierij en tenslotte bleven ze niet van gelijke geloofsovertuiging. Haar
zoon, meester Jacob van den Heuvel, advocaat, werd stamvader van een protestantse tak en haar dochter
Maria trouwde met een predikant, Theodorus Winckelman te Oosterhout. Buiten kijf van het roomse geloof
bleven anderzijds meester Johan van den Heuvel, die kanunnik te Xanten is geworden en Maria, welke
meesteres van het Begijnhof te Turnhout is geweest.
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Behalve deze kinderen waren er ook nog drie dochters: Barbara, welke door haar huwelijk met Tieleman
Lemnius stammoeder werd van een aanzienlijk nageslacht 242; Aaltje, welke trouwde met een geboren
Bosschenaar die zich met zijn vader als lakenverwers in Oisterwijk vestigde, namelijk Jan van Berckel; en ten
derde Jenneke, welke is getrouwd met Jan Gielis de Weer (1605 - ± 1670), een zoon van de notaris Gielis de
Weer bij Geertruid, dochter van Jan Peters van Buyten en Aalken dochter van Adriaan Claas Coomans 243.
Jan de Weer had de eervolle werkkring van rentmeester van het kwartier van Oisterwijk, in de tijd van de
retorsies welke de Vrede van Munster voorafging waarlijk geen sinecure. Hij trachtte echter ook nog iets te
winnen als brouwer en wijnhandelaar. Geen wonder derhalve dat het huis met aanhorigheden van Margriet
Panis is gekomen aan haar dochter Jenneke van den Heuvel. Op 12 maart 1673 heeft juffrouw Johanna van
den Heuvel, weduwe van Jan de Weer aan haar zoon Gielis een rente van 200 gulden verkocht en daarvoor
verbonden een huis, schuur, brouwhuis en brouwketel, met hoven en boomgaard, gelegen tussen het erf
van Wouter van den Wiel en dat van Wouter Gerrits Verhoeven en strekkende van de straat tot de `rievier`,
benevens een hoeve te Huikelem 244.

Over de stroom lag nog hooiland van de De Weers. Op 12 mei 1687 belooft Johanna van den Heuvel uit dat
hooiland en uit twee huizen naast elkaar, met een brouwerij en de hoven daaraan, een rente van 150 gulden
aan heer Cornelis Govaerts245. De brouwerij had toen het leven van Jenneke ten einde liep niet veel meer te
betekenen. Haar vier kinderen heten in 1692 `huysbrouwers ofte huysbrouwsters` ,ofschoon de ketel in de
brouwerij toch 16 tonnen mat 246. Deze kinderen zijn Jan, die trouwde met Josina Wijtmans; Catharina, welke
begijn was te Turnhout 247, alwaar haar moeder voor haar `gelijcke kinderen` een huis had gebouwd;
Geertruid, welke is getrouwd met François Govaerts, doctor in de medicijnen 248 uit Turnhout; en Anna de
Weer, welke de vrouw is geweest van Gijsbert van Arensma en vervolgens van Antonie Lombarts,
onder-rentmeester der domeinen. Laatstgenoemde dochter had twee dochtertjes, Margo en Isabella
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Lombaerts. Door haar beide huwelijken heeft zij `haer uytsetsel meer als genoegsaem` gekregen, zodat
Jenneke in het testament dat zij op 22 november 1691 ten overstaan van notaris Beens heeft gemaakt, aan
haar overige kinderen ieder 1000 gulden heeft geprelegateerd. Dat de moeder voor haar afsterven op 21
december haar uiterste wil kenbaar maakte, was geen overbodige weelde. Er heerste grote tweedracht:
juffrouw Catharina de Weer werd door haar broeder Johan `gearrosteert` en diende de oud-burgemeester
Leonard Stockvis en Johan Vromans van Gestel aan te trekken als borgen249. Na Johans ontijdig verscheiden
bleef zijn weduwe jarenlang ongebroken met haar schoonzusters ruzie maken250.
Josina, dochter van Gerrit Wijtmans, was kort nadat Jan Jansen de Weer thuis had geërfd, namelijk op 22
november 1693, de vrouw van de stamhouder van de De Weers geworden en had die op 21 december van
het jaar daarop alweer ten grave gebracht 251. Het heeft de De Weers zeer verdroten dat de jonge weduwe
als tochteresse hun stamgoederen onbekommerd en met welbehagen uitleefde. Zoals we nog zullen zien,
rezen vooral over het stamhuis der De Weers, achter de kerk, de grootste moeilijkheden.

”Ick moet gelt hebben,” bekende Josina in 1703 aan Embert Antonis Smits en ze heeft hem aangeboden ‘te
vercoopen seeckere lindeboomen gestaen hebbende in het beste en middelste deel der vrijheyt, op de straat
voor de huysinge’ waarachter de brouwerij en mouterij ‘bij Jozina als doen bewoont’, heeft gestaan. Embert
heeft de koop echter afgeslagen `met bijvoegingh, dat hij dese plaats de schande niet woude aendoen, van
deselve met de voorschreven boomen te ontblooten`. Daarop was Josina begonnen over zeven of acht wilgen
op Colendijk die, tot Emberts ergernis, nog ´in het beste van haer wasschen stonden`252.
Over het huis dat hier wordt besproken schijnt Josina de volledige beschikkingsbevoegdheid te hebben
gehad. Op 15 maart 1710, wanneer ze alweer weduwe is van Jan Spinel, haar tweede man, verkoopt ze aan
haar oosterbuur een `stuck hoffs` van twee roeden, strekkend van de straat tot de gemeint, genaamd de
Vloed, zulks met inbegrip van het boomgewas daarop. Verkoopsters schoonbroeder, Adriaan Andries
Potters als voogd van zijn zoon Gerardus bij Ammarentiana, dochter van Gerrit Wijtmans, dus Josinas zuster,
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vernadert de koop evenwel op 21 maart daaropvolgend253. Op 12 maart 1711 komt Josinas broeder, Adriaan
Gerit Wijtmans, als nog nader van bloede, de vernadering door zijn nichtje te niet doen 254. Op 20 maart
daaropvolgend verkoopt Adriaan de twee roeden aan Adriaan van Dal 255. Op 21 februari 1713 bekrachtigt
Josina deze vervreemding 256. Vervolgens heeft ze in 1720 haar woonhuis nog zwaar belast, met 600 gulden,
opgenomen bij `den bedienaer des Goddelijcken woorts tot Helvoort`, de heer David Beysterveldt257 en met
200 gulden, geschoten door Maria, de weduwe van Adriaan Couwenbergh 258.
Naderhand, in 1723, heeft de oosterbuurman, sinjeur Adriaan van Dal niet slechts een reep grond, maar het
hele erf aan het Lindeind met huis, `cleyn huys en schuer daer neven`, en met poort en plaats en hoven,
tussen de straat en de `gemeente ofte stroom` in handen gekregen. Op 13 maart gaf Josina ten overstaan
van de schepenen van Turnhout een volmacht om haar goed in een veiling te brengen. Deze werd op 29 mei
en 12 juni 1723 gehouden en bij het uitgaan der brandende kaars was Adriaan van Dal de hoogste bieder 259.
De lasten op het goed bestonden uit een gulden en 10 stuiver, verschuldigd aan de Arme; 14 stuiver en acht
penningen, verschuldigd aan de abt van Sint Geertrui en verder uit het onderhoud van twee roeden van de
dijk. Thomas Leurs, van de overzijde, had het recht van ´beury wech` over het erf. In deze beuriweg hing een
poort. Hij is door Thomas Leurs, de eigenaar van het onder Lindeind 41 behandelde huis, op 4 april 1711
verkocht aan de notaris en procureur Gratiaan Jacob de Vellé, die zijn rechten daarop dezelfde dag heeft
overgedragen aan Josina Wijtmans. Deze koop werd evenwel ongedaan gemaakt door vernadering door
Margaretha Jan Leursdochter, welke optrad ten behoeve van de erfgenamen van Thomas Leurs. Francis van
de Ven, als man van Emmerentiana Leurs heeft op 21 februari 1726 de `wegh of gerechtigheid van wegh`
naar de stroom over het erf van Adriaan van Dal aan de eigenaar van het lijdend erf overgedragen, zodat
deze door vereniging is tenietgegaan.

Adriaan van Dal heeft dit huis met aanhorigheden, beslaande een halve lopense grond, gehouden tot 23
oktober 1732, wanneer hij het overdraagt aan Antonie van Rossum260. Deze Antonie Joost Rossems261 heeft
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de beschikking gekregen over twee huizen, elk met twee woningen. Waarschijnlijk vertimmerde hij daartoe
het oude huis van Thomas van den Heuvel en met name de brouwerij. Elk der huizen kreeg in 1736 een
eigen nummer. Dat met het nummer 29 behandelen we hier niet, omdat het waarschijnlijk heeft gestaan op
het meest oostelijke erf van de gebroeders Panis rond 1600.
Het oostelijk gelegen huis bewoonde Antonie van Rossum zelf, met inwoning door enkele alleenstaande
vrouwen, namelijk Jenneke van de Wouw en haar zuster Marie en de kwezel Van Berckel, een nazaat van
Thomas van den Heuvel262. In 1741 is Antonie al dood. Het huis wordt dan bewoond door Johan van Maren,
welke was getrouwd met Johanna Rossums. Zij bemachtigen op 26 september 1747 een octrooi voor de
oprichting van een brouwerij, maar lijken die toch niet hier te hebben gevestigd, ofschoon Johan van Maren
hier heel zijn verdere leven is blijven wonen. Als huurders heeft hij nog in huis gehad Jan Lath, Wolf Mosis,
Christiaan van Hees en Jan Vermeer. Johanna Rossums erfgenamen hebben voor een goede deling van het
ouderlijk huis moeten verkopen. Na het overlijden van de weduwe hebben Nicolaas van Loenhout als man
van Maria van Maaren, Cornelis Marijnen als man van Antonetta, Herbertus van Maaren, de voogden over
Jacobus, de onmondige zoon van Gerardus van Gogh bij Mechtildis van Maren en over Johannes, de zoon
van Hendrik Ekels bij wijlen Petronella van Maren in een openbare verkoop aangeboden en op 15 november
1786 is het met het recht van voorhoofd verkocht. Herbertus bleek het hoogste bod op de huizing met
schuur, hof en brouwerij (voorzien v an ketel, kuip en koelbak) te hebben uitgebracht 263. Op 24 november
1788 verkoopt Herbert dit alles echter weer aan Frederik van Roessel (1761 - 1847)264, die het grootste deel
van zijn leven schoolmeester te Moergestel is geweest. Op 16 september 1796 verkoopt Fredrik Francis van
Roessel zijn woonhuis, brandhuis en varkenshok `aen malkanderen` en het `op zigzelven` staande schop met
de hof daarachter, aan Theodorus van Nunen. Het erf heet zich dan uit te strekken van de gemene straat tot
de stroom, waarvan de hof door een voetpad gescheiden was. Het bleek gedeeltelijk aan Gerardus
Paaymans en Francis van de Wiel verhuurd te zijn 265. Over dit erf heeft Frederik ten behoeve van zichzelf en
van zijn huisvrouw 266 Wilhelmina van den Dungen (1767 - 1834) het levenslang gebruik van een weg
voorbehouden. Op 1 oktober 1796 vond de vest plaats 267.
Theodorus van Nunen (1766 - 1831) was broodbakker. Zijn vader Peter van Nunen (1736 - 1820) was
geboortig van Spoordonk, maar te Hilvarenbeek op 27 oktober 1765 getrouwd met een Oisterwijkse, Maria
Elisabeth Wollaert (1736 - 1817). Ten overstaan van schepenen van Oisterwijk is Theodorus op 9 oktober
1791 getrouwd met Maria Catharina van Keulen (1770 - 1848), dochter van Jan van Keulen en Antonetta
Corthout, welke in de buurt was opgegroeid 268. Ofschoon Theodorus twee zonen had die bij de stiel van hun
vader bleven: Johannes, (1792 - 1848) die ongehuwd is gebleven en Wilhelmus, is zijn huis 269 met de
bakkerij gekomen aan Gerardus van Nunen (1802 - 1864), die hoefsmid was. Gerardus vestigde zich in het
hier besproken huis met Anna Catharina Gertruda Coppens (1807 - 1873), een meisje uit Kleef en derhalve
onderdaan van de koning van Pruisen. Zij trouwden in 1839. De weduwe van Gerardus heeft het huis slechts
enkele jaren voor haar dood, op 17 maart 1871, verkocht aan Jan Kuypers.
Deze bezat een slagerij, doch verzocht twee jaar na de aankoop van het huis vergunning tot het bouwen van
een ruimte `tot uitoefening van leerlooijerij en lederberijderij` en wel door zijn schoonzoon Josephus
Johannes van der Eerden. Het huis heeft dan het nummer 256.
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Lang heeft Sjef van der Eerden er niet gelooid. Hij is niet oud geworden en heeft Elisabeth Maria Kuypers
met zes minderjarige kinderen achtergelaten. Hierna is de broeder van Bet Kuypers, Jan, uit het bedrijf thuis
gestapt om de looierij voort te zetten.
Het ging hem voor de wind en hij heeft in het begin van deze eeuw een nieuw huis gezet 270. Daarin leefde
Jan het leven dat de Oisterwijkers destijds, als ze hadden mogen kiezen, gaarne wilden. Als bezitter van een
ton zou hij, ja zelfs zijn kind, niet voor de kost behoeven te zwoegen. Jans tijdgenoten stierven een illusie
armer, maar toen in 1917 de Russische spoorwegobligaties kelderden, verloor Jan Kuypers, met duizenden
anderen spaarders in West-Europa, méér dan een droombeeld.
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overzicht
LINDEIND 27-I(a) - het oosteijke erf
v.1384

Gerit Buckinc Janszoon
Engelbeer Gerit Buckinc x Aart Kermis z. Willem Kermis

6-8-1420

huis

Heilwich d. Engbrecht Smyters x Gooswijn z. Gooswyn Mattheeus (van der Borch)

15-5-1450

huis schuur

Jan Henriks van den Doren x Margriet d. Gooswijn z. Gooswyn Mattheeus

v.1501

Goyaart Rembouts x Alet d. Jan van den Doren

29-7-1501

huis

Goyaart z. Goyaart Rembouts x Catharina d. Marten Artssoen

19-9-1558

huis

Adriaan Jan Poirters

19-2-1569

huis

Gerit Dierk Aarts van den Wiel

30-10-1574

huis

Lambert Gerits de Bont x Anna d. Simon Voss

31-12-1583

huis

Marten Dierk Marten de Britter x Cornelia Willem Peters

huis met hof west

het geheel (L27-I en II)

1619

huis 1 L

in de drie Haringen (1619)

20-10-1623

huis schuur hofsatd west

Peter Marten Dierks de Britter x Marie Jan Gerits Vlam

1627

huis 1 L

28-2-1634

huis koeihuisje

18-2-1647
16-6-1647

huis

Jan Peter Martens van den Boogart x Jenneken Hendrik Lamberts van der Linden

16-9-1695

huis schuur

Maria Martina van den Boogart x Martinus Henriks van Bocxtel daar uithangt de Drie Haringen

1-12-1741
2-2-1742

huis 1/2 L

Waltera van de Wiel wede Hendrik van Bocxtel (hertr. Gerard Servaas Roeters)

6-4-1771

huis 1/2 L

Francis Gerrit Roeters

6-4-1771

huis 1/2 L

Jan van Keulen x Antonetta Corthout

16-5-1788

hof

wede Jan Francis van Keulen, met 7 R 280 voet gemeint langs de stroom F.344

Goyaart Goyaart Goyaart Rembouts

het huis aan de straat op het oostelijke erf

Antonis Mathijs Adriaans van Waelwijck (Bax)
gedeelte west zie L27-II

Anna van Keulen
Francis van Keulen x Maria Cornelia Andries van Heeswijk
4-1-1838

tuin

Corstiaan Gerrit van der Werken, rijksontvanger

1839

hof

Cornelis Josephus Gilbertus van Hal, secretaris

1843

met de helft van het erf oostwaarts (zie L26) F.486

1851

hof

Georg Frederik Wilhelm Begé, eerste luitenant 4de regt. infanterie, 1853 bouw huis F.494/495

1856

huis

Etienne Marie Henriette de Jacobj, gepensioneerd majoor, na 1856 F.527/528

1874

huis

Ignatius Cornelis Michael Breda

1886

huis

Elisabeth Henrietta van Kelckhoven (1794-1875) wede Frederik Jan Breda, na 1894 F.1275

1906

huis

Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne (1872-1933) weduwe I.C.M. Breda, hertr. Johannes Martinus van
der Heijde

1936

huis

Elisabeth Wilhelmina Breda van Kelckhoven (1899-1971) x jhr Duco Lodewijk Willem de Jonge van
Zwijnsbergen

1938

huis

Josephus Franciscus Alphonsus Maria Smarius, bakker te Tilburg, sloping 1940 F.1936

1941

tuin

Auguste Jacobus Roosen (1904-1995), na 1951 F.2037
B336, na 1947 Dorpsstraat 26-42

LINDEIND 27-Ib - het huis op de Vloet op het oosteijke erf
zie L27-Ia
Lambert Gerit de Bont
31-12-1583

huis

Simon Adriaan Simon Voss
Marie Simon Adriaan Voss x Jan Dominicus Gijs

28-2-1613

afgebrande hofstad

Marten Dierks de Britter
zie L27-Ia
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LINDEIND 27-II - het westelijke erf
Ansem Jansz. Wael x Margriet d. Zebrecht Henriks der Kynder van Goerle
4-1-1384

huis hofstad

v.1420

Pauwels die Zegher
Jan Hessels x Margriet

v.1450

huis

Hessel Jan Hessels van Ele x Jennekee d. Heiman van den Eck

25-10-1486

huis

Laureins Jan Laureins Groys x Margriet d. Hessel van Ele

2 huizen
11-11-1543

huis achterhuis

Adriana Laureins Groys

5-7-1561

huis

Jan Adriaan Gerit Peynenborch x Adriana Wouter van Heusden

31-7-1584

huis

Bartholomeus Aart Lombaerts

19-3-1596

afgebrande hofstad

krn Jan Adriaan Peynenborch

10-5-1597

afgebrande hofstad

Marten Dierks de Britter
zie verder onder L27-I

LINDEIND 27-III de overtuin van Het Hof
v.1384

Margriet en Hillegond Gruens
Aleid Jan Gruens

16-5-1423

huis

Jan n.z. Diderik Rovers de Cuper
Margriet n.d. Willem van den Gheyn bij Engelbeer Scupers

13-3-1456

huis

Andries z. Henrik Toyt

7-2-1493

huis

Henrik z. Embrecht Henrik Emmen x Elisabeth d. Aart Appels

31-5-1496

huis

Bartholomeeus Laureis Lombaerts

4-10-1499

hofstad

Henrik Embert Henrik Emmen

27-11-1501

huis

Lenaart d. Steven Tshaerden

Jacob Henrik Embert Henrik Emmen
23-12-1501

Marcelis Willem Scoeffs
Jacob Henrik Embert Henrik Emmen

10-3-1506

huis

Claas de oudste Peter sBeren

15-1-1516

huis

Willem Pauwels Rijsbroek (de cremer) x Jenneken Jan Blanckaert

14-2-1530

huis

Michiel Aart Wouters van Eersel x Barbara Jan de Brouwer

13-8-1559

huis

Ariaan Danklof Groys x Catharina Wouter Cornelis Canters

4-8-1563

huis

Henrik Elias de Wijze x? Jenneken Joost Peters
Joost Henrik de Wijze (Spriet) x Margriet

16-10-1612

afgebrande hofstad

jr Philips de Wale

14-4-1615

afgebrande hofstad

Jan z. Jan Henrik Smolders

29-10-1615

afgebrande hofstad

Henrik Laureis van Asten x jvr Anna de Wale

16-11-1615

afgebrande hofstad

jr Philips de Wale, schout van Otw

14-3-1616

afgebrande hofstad huis

Marie wede Frans Jan Bouwens

4-5-1638

huisken

Antonis Bax z. Matthijs Adriaan Lauwen van Waelwijck x Jenneken Marten van Rossum

18-10-1661

huizinge hofstad

Wouter Gerrits Verhoeven x Jenneke Willem Adriaan Cornelis van Beurden

11-4-1674

afgebrande hofstad, voorhoofd

krn Jan Peter Bogaerts

4-2-1675

afgebrande hofstad, voorhoofd

Johan Jacobs Verheyen x Josina d. Peter Martens van Beurden

8-1-1704

hof

16-12-1735

huis schuur brouwhuis
speelhuis

Adriaan Adriaan van Dal de jonge x Elisabeth van de Wiel

1-3-1764

schuur brouwerij zomerhuis

Jan van Hanswijk wnd in den Bosch x Johanna Maria Catharina Heyssel

8-6-1769
9-6-1769

schuur zomerhuisje

Christiaan Keyser, commies van de landtol

3-8-1795

schuur

Adriaan Christiaan Mombers, bierbrouwer

9-6-1815

hof 3 L

Johannes Mombers, herbergier

1832

hof

krn Christiaan Mombers F.345

twee maal uitbreiding aan de westzijde met 2 R
Adriaan Peter van Dal x Marie Verbeeck
tijdelijk met westwaartse erven L28 en 29

(met voorpoting van 17 R 20 voet 30-12-1788)
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1849

hof

Peter Christiaan Mombers (1806-1849) x Margareta Lambert Mathijssen xx Johanna Maria van Drunen

1851

hof

Johannes Franciscus Mombers (1809-1951) x Agnes Brok

1854

hof

Bodina Buma te Utrecht x Louis Gerard Bouricius

1858

hof

Lambertus en andere kinderen Bouricius

1859

hof

Ignatius Cornelis Michael Breda (zie ook L27-I)

1886

hof

Elisabeth Henrietta van Kelckhoven

1906

hof

Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne

1936

splitsing in meerdere erven F.1888/1893; het meest oostelijkewordt bij het erf aan die kant gevoegd (een spie
vanaf de straat F.1893) en gaat daarmee een perceel vormen F.1936; zie L27-I) het perceel F.1892 liep van
straat tot stroom en volgt hier
bouwterrein

Auguste Jacobus Roosen
dit perceel had voor en in 1947 geen nummer, na 1951 gevoegd bij Dorpsstraat 42

LINDEIND 28(-I) Celenhofstad en de erven aan weerszijden - het oostelijke erf
v.1422

Willem Kermis
Henrik Kermis Peters Rusen
Henrik van Ethen
Tielman Artssoen (opwinning)

10-2-1446

huis

Jan Matthijs Geylen van Kaem

27-1-1452

huis

Aart Jan Appels x Kathelien d. Jan Obrecht Henrik Obrechts

8-8-1463

huis

Henrik Jan Appels

10-6-1488
10-8-1489

huis

Herman Henrik Appels

10-12-1535

huis

Aart Wouter de Molder

22-11-1561

huis

Henrik Aart Wouters de Molder
Jan Henrik Smolders
Gasthuis van Otw (opwinning)

30-7-1610

afgebrande hofstad

Thomas mr Dierk van den Hoevell

9--3-1612
9-3-1613

afgebrande hofstad

Jan Jan Henrik de Molder x Adrianan Jan de Bruyn
Thomas mr Dierk van den Hoevell x Margriet d. Jan Wouter Jan Panis
het gehele erf (ook met L29)

5-11-1667

2 huizen poort schuur stalling
brouwgetouw

12-3-1673

huis schuur brouwhuis boomgaard

v. 1693

brouwerij ketel 16 ton

1711/1713
10-7-1723

Jenneken Thomas van den Heuvel x Jan Gielis de Weer

Jan Jan de Weer x Josina d. Gerrit Wijtmans (hertr. Jan Spinel)
stukje van 2 R bij erf oost L27

huis huisje schuur poort

Adriaan van Dal (zie ook L27)
zie hiervoor L27-III
Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne

1936

huis

Gerardus Adrianus Dionisius de Jong, kapper F.1890
B336c, na 1947 Dorpsstraat 32

LINDEIND 28-II het middelste erf - Celenhofstad
Mercelys Vervyns
v.1422

Jan Vervyns
Willem die Cuper

14-1-1422

huis

Jan van Esch z. Willem van Strijp x Heilwich Willem Cupers Celenhofstad

12-7-1422

huis

Andries Henrik Toyts

18-2-1459

huis

Jan Andries Toyts

1480

huis

Jacob Jan Stijnen

20-2-1493

huis

Aart Lauwreys van Boxtel

hofstad
23-7-1501

huis

Willem van den Dijck Willemszoon

24-5-1504

huis

Antonis Henrik Swaen van Antwerpen

7-2-1509

huis

Antonis Aart Brocken
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5-1-1554

huis

Gerit Jans van Arendonck

11-4-1555

huis

Jans Peters de Becker

12-1-1558

huis

Willem Hoeymakers (Tugelaren?) z. Heiman Jan Timmermans x Elisabeth Aart Pauwels

9-12-1559

huis

Jan Lambert Thomas de Snijder

4-1-1564

huis

Tielman Jan Claassen x Margriet Peter Jacobsdochter

26-3-1565

huis

Leunis Peter Leunissen van Megen

22-10-1568

huis

Peter Antonis Brocken

12-9-1576

afgebrande hofstad

Arme Manhuis

1576

Jan Adriaan Peynenborch x Ooiken Peynenborch
Jan Jan Peynenborch

v.1612

Thomas van den Heuvel
vervolg zie L28
zie hiervoor L27-III
Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne

1936

huis

Johanna Cornelia Frederica Schuurkes (?x J.F. Bosmans) F.1889
B336e, na 1947 Dorpsstraat 28

zie hiervoor L27-III - achtererf aan de Vloet
Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne
1936

tuin

NV bouwbedrijf v.h. F.A. Smulders F.1891

1943

tuin

Aannemersbedrijf firma Smulders en Graft
voor en na 1947 geen nummer

LINDEIND 28-III het westelijke erf
v.1321

Zeger die Doeve x Margriet
Jan van Bruesel
Engbrecht Hoefslegers

v.1422

Henrik Canis z. Engbrecht Hoefslegers
Wouter Bac Boertmans
Jan Buckinc

11-4-1423

huis

Gijsbrecht z. Kerstiaan Gijsbrechts
mr Jan Gijsbrecht Korstiaans
Aart Goyaart Buckincs z. Aart Heymans x Juut Henrik van Beke

10-12-1470

huis

Zeger Erit van Kuyc

6-2-1498

huis

Goyaart Rembouts x Alet d. Jan van den Doeren (Dun?) (opwinning)

22-3-1501

hofstad
huis

Cornelis Jan Dicbier

4-6-1506

huis

Matthijs Dirks van der Elst

13-4-1520

huis

Wouter n.z. Gerit Robben

huis schuur
15-2-1529

huis schuur

Willem Pauwels Rijsbroeck de cremer x Jenneken Jan Blanckaert

3-2-1534

huis

Peter Peter Crillaerts x Elisabet Willem Rijsbroecs

2 huizen
22-3-1550

3 huizen

3-1-1554
16-3-1558

huis

16-5-1596

afgebrande hofstad

Dirk Hermans van den Broeck
Cornelis Peter Crillaerts x Margriet d. Jan Ariaan Smolders
Cornelis Pauwels Rijsbroeck
Goossen Embrecht van der Borcht x Clara Gielis Lucas van der Schoot (opwinning)
Wouter Cornelis Rijsbroecs
Jan en Goyaart Panis
zie hiervoor L27-III
Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne

1936

bouwterrein

Marinus Casparus Domstorff F.1888
na 1947 gedacht nummer Dorpsstraat 26
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