Lindeind 26
Dorpsstraat 44 en 46, 5061 HL

Het huisnummer 26 werd in 1736 gegeven aan de opstallen van een erf dat jonker Philips de
Wale, in zijn tijd schoutet van Oisterwijk, gevormd heeft uit twee erven welke in de 15-de eeuw
al bestonden. De splitsing van dit grote erf maakt Johannes Antonisse, toen die als weduwnaar
in 1805 het westelijk deel van het erf overdeed aan Carel Jacobus van Kelckhoven; dit westelijke
deel is nog eens overlangs gedeeld: op de oostelijke afsplitsing staat het huis dat was van Annie
Paymans, en nu een gemeentelijk monument is, op de westelijke afsplitsing een deel van het
herenhuis dat Guus Roosen-van den Oever had laten bouwen. Het huis dat Johannes Antonisse
zich in 1805 heeft voorbehouden, is na zijn dood ook verkocht aan Carel Jacobus van
Kelckhoven. Het werd vervangen door de winkel met woonhuis en bakkerij die Ed Smulders van
zijn ouders heeft gekocht toen hij de firma Smulders-Paymans voortzette.
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Lindeind 26
Dorpsstraat 44 en 46, 5061 HL
26
Het huisnummer 26 werd in 1736 gegeven aan de opstallen van een erf dat jonker Philips de Wale, in zijn tijd
schoutet van Oisterwijk, gevormd heeft uit twee erven welke in de 15-de eeuw al bestonden. De splitsing van
dit grote erf maakt Johannes Antonisse, toen die als weduwnaar in 1805 het westelijk deel van het erf
overdeed aan Carel Jacobus van Kelckhoven; dit westelijke deel is nog eens overlangs gedeeld: op de
oostelijke afsplitsing staat het huis van Annie Paymans, op de westelijke afsplitsing een deel van het
herenhuis dat Guus Roosen-van den Oever heeft laten bouwen. Het huis dat Johannes Antonisse zich in 1805
heeft voorbehouden, is na zijn dood ook verkocht aan Carel Jacobus van Kelckhoven. Het werd vervangen
door de winkel met woonhuis en bakkerij die Ed Smulders van zijn ouders heeft gekocht toen hij de firma
Smulders-Paymans voortzette.

26-I(a)
Van het erf waarop het laatstgenoemde huis staat is Jan die Smyt van Oesterwijck, ook wel genoemd Jan
Smyt Stinen en Jan van Aerle1, de oudst bekende eigenaar. Zijn vader, Henrik van Maerle geheten, is in 1419
al niet meer in leven 2.
Uit zijn huwelijk met een zekere Delie heeft Jan een dochter Heilwich 3. Zij werd de vrouw van Gijb Dirk
Belen. Andere kinderen van Jan zijn: Goyaart, die zijn `twyst ende discoerde` met Gerit van Berck in 1471
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door scheidsmannen laat bijleggen4; Henrik5, wiens nakomelingen zo dadelijk nog ter sprake komen; en
Margaretha, welke de echtgenote is geworden van Jan Witlock. In 1419 heeft Jan die Smyt tesamen met Jan
Jan Lipprechs en Jan, de natuurlijke zoon van Hessel van Ele, een stuk wei in de Hupperingen verkocht aan
Jan van den Doren en heer Jan van den Doren 6. In 1440 heeft ofwel Jan zelf ofwel zijn kleinzoon, namelijk
Jan geheten van Maerl, zoon van wijlen Henrik van Maerl, van Willem geheten tSeghers, zoon van Jan die
Zegher, van Jan en Laureins, zonen van Aart Jan Zeghers, van Jan, de zoon van Jan Lupprechts bij Kathelien,
dochter van Jan Zeghers en van Claus geheten Nouts als man van Gudelde, ook een dochter van Jan tSegers,
de rechten gekocht die zij hadden op een stuk land van een lopense, binnen de Vrijheid in de Schijve 7. Nog
meer gegevens doen een verwantschap tussen de Van Maerles en de Lupprechtsen vermoeden 8.

In 1467 bezit Goyaart Goyaarts van Hulsen een pacht, gaande uit het huis van Jan die Smyt 9. Jan is dan
waarschijnlijk al lang dood, want in 1452 hebben Gijb Dirk Belen als man van Heilwich, dochter van Jan Smyt
Stinen, en Jan Witlock, de kleinzoon van Jan Smyt Stinen, in de plaats getreden van zijn overleden moeder,
heel het hun toekomend gedeelte in een huis en hof alwaar Godert Jan Smyt Stinensoen `nu in besittende is`
aan de bewoner afgestaan10. Deze Goyaart was getrouwd met Geertruid. Als weduwnaar van haar heeft hij
in 1470 de tocht in zijn huis `aen den steenwech` afgestaan aan zijn kinderen Wijtman en Marie 11. Wijtman is
dan al lang meerderjarig. In 1465 ziet hij af van de vernadering van een hof in de Kerkstraat, welke Beertken,
natuurlijke dochter van heer Henrik van Dynther, ´in rechter elmoesen in hoeren testamente gemaect ende
beset hadde` aan Ide, haar natuurlijk kind, dochter bij Willem Prochiaens, en welke hof Ide en Wouter, haar
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zoon bij Willem Wouterssone op 23 juli 1465 hebben verkocht aan Claus Peters van der Hoeven 12. De afgang
van tocht vond wellicht plaats met het uitsterven van Goyaarts staak in het verschiet. Daardoor werd
Goyaart de naaste erfgenaam zijner kinderen en bleven zijn goederen voor diens eigen geslacht bewaard.
Hoe dan ook, in 1473 is de helft van het hier besproken huis in handen van de kinderen van Henrik van
Maerle, Goyaarts broeder. Voor driekwart is deze helft van het huis van Dirk, zoon van Willem Servaas
Byerkens als man van Kathelijn, dochter van Henrik van Maerle, en van diens zwagers Jan en Goyaart, zonen
van Henrik van Maerle. Zij dragen hun rechten dan over aan Jan, de natuurlijke zoon van Heiman van Eck 13.
Tevoren, op 23 januari 1473, verkreeg Jan van Heck al de rechten die Gijsbrecht, de zoon van Gijsbrecht Dirk
Belen, had in het huis `daer Goeyaert van Maerle in bestarf`, in een weg naar dit huis en in een stuk land
onder Haaren14.
In 1495 heet Jan Heymans nog de bezitter van dit huis 15. Wellicht is Embrecht Jan Heymans, die het huis in
1500 bezit16, zijn zoon. Immers, in 1506 heet het huis nog bezit van de erfgenamen van Jan Heymans 17. Dit is
begrijpelijk, omdat Embert zijn rechten mede verkregen heeft van Willem de oude en Willem de jonge, zijn
broeders, en van Willem Goossens als man van Antonisken, dochter van Jan Heymans 18. Op 7 december
1500 heeft Embrecht al zijn rechten overgedragen aan Matthijs Dirks van der Elst 19, die deze een half jaartje
later weer heeft overgegeven aan Willem Jan Heymans 20 `douwe`21. Deze Willem heeft een deel van de hof
bestemd voor de bouw van een huis aan de Vloedzijde. Op 7 december 1535 heeft hij dit huis aan de
overzijde van een kerkpad, tesamen met de werf tot aan het pad, gelijk zijn westerbuurman Gerit van den
Wiel die in bezit heeft, verkocht aan Willem Henrik Appels22. Het huis aan de straat heeft Willem nagelaten.
Krachtens Willems uiterste wilsbeschikking heeft zijn weduwe, Willemken, op 22 januari 1551 haar huis, dat
dan achter wordt begrensd door het erf van Willem Mutsarts, tesamen met het recht van gebruik van het
voetpad `naeder kercken` overgedragen aan haar schoonzoon Peter Tonis Brocken, onder voorwaarde dat
Willemken de `afterste camer` nog zes jaar mag houden met `eenen hoecxken in dat cleynen huysken omme
daer inne te leggen vier voeder torffs`, ofwel dat zij drie gulden van 20 stuiver ontvangt ingeval ze gaat
verhuizen23. Aan verhuizen is Willemken niet meer toegekomen. Op 11 maart 1553 ligt ze krank ten huize
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van haar schoonzoon en maakt ze een uiterste wilsbeschikking 24. Zij gedenkt haar kinderen Peter, Wouter
en Anna Heymans, en de kinderen van Peter Antonis Brocken bij haar dochter Bartholomeeusken. Ze
bepaalt dat Bartholomeeusken, `haer nichte`, wel te verstaan, de natuurlijke dochter welke haar zoon Jan
heeft verwekt bij Anneken, dochter van Heiman van Heck, 10 carolusgulden moet krijgen bij haar huwelijk of
het bereiken van een geestelijke staat. 22½ stuiver vermaakt Willemken aan `den aultaer van onser liever
Vrouwen genoempt den noot Goids`. Peter Antonis Brocken is als weduwnaar van Bartholomeeusken,
dochter van Willem Jan Heymans, hertrouwd met Anneken, dochter van Jan de Becker. Als weduwnaar van
haar heeft hij, daartoe bevoegd krachtens een testament, zijn huis met `eenen achterhuysken met hunne
hove gronde ende toebehoirten`, gelegen `aende steewech`, vervreemd aan Cornelis Antonisse Smolders. De
overdracht vindt plaats op 8 april 1567 25. Enkele maanden voordien had Cornelis het aan de stok gehad met
de schoutet, bij wie hij schimpend en scheldend op de deur had geroffeld. Cornelis had de bijnaam
Meppel26. Als kleinzoon van Engbrecht Jans van den Brekel, namelijk een zoon van diens dochter Lijsken uit
haar tweede huwelijk, dat met Antonis Aart Smolders, behoorde Cornelis tot het naast bloed van heer Jan
van Oekel, de beurzenstichter27. Hij trouwde Peterken, dochter van Henrik Berkelmans, en had een zoon
Cornelis. Uiteindelijk schijnt het Cornelis Meppel heel slecht te zijn vergaan: hij is uitverkocht 28. In de
ontreddering van de opstand brandde het huis ook af.
In het verbuut is Goyaart Mattheeussen de Bunger de hoogste bieder op de afgebrande hofstad geworden 29.
Goyaart was in 1537 de koper geweest van het huis op de Vloed 30 en hij had dit in 1550 overgedragen aan
Willem Willem Mutsarts31. Goyaart heeft het huis herbouwd. Bij zijn dood heeft hij dat nagelaten. Op 1
december 1584 heeft de weduwe van zijn zoon Cornelis, bijgestaan door haar tweede man, ten behoeve van
haar kinderen, verwekt door Cornelis staande diens tweede echt, afstand gedaan van haar recht van tocht in
1/4 deel in dit huis32. Dadelijk hebben Cornelis’ broeder en zuster, en schoonzuster (zijnde weduwe van
Mattheeus Goyaarts de Bunger) benevens de momboors van de kinderen van Cornelis (met name Jacob
Goyarts de Bunger en Antonis Scellens) het huis tegenover het Zegelhuis daarop verkocht aan Jan Adriaan
Bauwens, tesamen met een `vaerwech` aan de oostzijde van het huis naar het `middelhuysken`33. Bedoeld is
waarschijnlijk de weg, waarover Goyaart Jans van Maerle reeds een schikking maakte met zijn oosterbuur.
Jan Adriaan Bouwens schijnt zijn huis door brand verloren te hebben en de afgebrande hofstad ervan te
hebben nagelaten aan vier erfgenamen. Op 28 juli 1615 heeft Adriaan Peynenborch Gijsberts als man van
Adriana, dochter van Jan, aan de westerbuur, jonker Philips de Wale, overgedragen het vierde-deel
onbedeeld in een afgebrande hofstad met de `materialen van steen daerop wesende`, gelegen `aen de
Plaetse tegen over het Segelhuys`34. Het jaar daarop, op 14 maart 1616, heeft Marie, de weduwe van Frans
Jan Bouwens haar recht van tocht op driekwart onbedeeld in de ledige afgebrande hofstad tegenover het
Zegelhuis en in het recht van gebruik van de `vaerwech neven den huyse Peters` Aarts van Helmondt
overgedragen aan Adriaan Wouters van Heck en Wouter Lambert Ringels als momboors harer kinderen. Ook
dit 3/4 deel wordt dan overgedragen aan jonker Philips de Wale 35.
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26-Ib het erf op de Vloet
In de eerste helft van de 16-de eeuw gingen de eigenaren van de huizen aan de straat achter in hun hoven
bouwen. Zo is ook gedaan door Willem Jan Heymans. Hij zet een huis op de grond ten zuiden van een
kerkpad die zijn westerbuur in gebruik had en draagt dat in 1535 over aan Willem Henrik Appels 36.
Van deze Willem Appels is verder weinig bekend: in 1544 doen de fabrieksmeesters een belofte aan
Elisabeth, weduwe van Willem, en haar dochter Marijke37. Op 17 december 1537 heeft Willem zijn huis
`metten helft van den voirscreven huyse totten kerckpat in den middele nu gaende`, en met `alle den wegen`
verkocht en overgedragen aan Goyaart Mattheeus Goyaarts, beter bekend als De Bunger of Bongers 38. Op
19 december 1550 heeft deze Goyaart het weer overgedragen aan Willem Willem Mutsarts 39. Ook die houdt
het huis maar enkele jaren: op 13 januari 1554 heeft hij ten behoeve van Jan Jan Aarts vertegen op een huis
naast het Zegelhuis en ten behoeve van Peter Jans van Gestel, de schoonvader van Jan op het hier
besproken huis op de Vloed40. In 1570 heeft Peter dit huis willen verkopen aan Jan Peter Timmermans, maar
dat schijnt toch niet gelukt te zijn41. Een opwinning ter zake van de wanbetaling van een grondrente welke
werd gevestigd voor de splitsing door Willem Jan Heymans en bijgevolg drukte op heel het onroerend goed
tussen de gemene straat en de Vloed, lijkt aan de zelfstandigheid van het erf op de vloed een einde te
hebben gemaakt. In 1584 is een en ander al geschied. Wel is dan nog sprake van een `middelhuysken`,
hetgeen bereikt kon worden over een `vaerwegh` ten westen van het onder Lindeind 25 besproken erf van
Jan Rutten, een Timmermans42. Voor 1615 is dit middelhuisje door brand verwoest 43; Philips de Wale
verwerft de grond van de straat tot de Vloed.
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26-II het stamhuis van de van Riels
De eerste, ons bekende, eigenaar van het erf dat jonker Philips in 1615 al bezat, is Engbrecht Smyter. Hij
wordt in 1420 als eigenaar genoemd44. Deze Engbrecht is de stamvader van de wijdvertakte Oisterwijkse
geslachten van Riel en de Clerck, terwijl ook de Van der Borchts in hun oudste vrouwelijke lijn van hem
afstammen. De naam Smyters schijnt Engbrecht ontleend te hebben aan zijn moeder, Margriet Smyters. Zijn
vader heette Peter van Riel45.
Tot het grote gezin van Engbrecht behoorde een zoon die schoenmaker was, Engbrecht Emmen Smiters
genaamd46. Diens huwelijk met een natuurlijke dochter van de persoon der kerk van Gestel bij Oisterwijk
schijnt kinderloos gebleven te zijn, al heeft bijvoorbeeld de stichter van het Manhuis, meester Jan Gijsen,
een schoonbroeder die Goyaart Scoemekers, zoon van Embrecht van Riel wordt genoemd47. Engbrecht de
schoenmaker, tussen 1442 en 1453 gestorven, heeft Margriet, de natuurlijke dochter van heer Henrik
Gielissen van Berlaer als weduwe achtergelaten. In 1453 heeft deze haar recht van tocht in het huis
afgestaan aan Gooswijn, een zoon van haar zwager Henrik Emmen van Riel (ook genaamd Henrik van der
Heyden den Smiter48) onder voorbehoud voor diens broeder Godevaart van `alsulke instrumenten ende
gereetscap als totten ambachten van den scoenmaker behorende is`49. Bij die gelegenheid ziet Jan van den
Eynde, zoon van Jan die Decker, af van zijn recht van vernadering. Van nog meer goederen die Engbrecht
`beset ende gemaect heeft Goeswijn sinen neven` doet Margriet in 1454 afstand50. De rechten die Gooswijn
op het huis had, zijn op 11 augustus 1462 verworven door Godevaart 51. De lasten die dan op het oude huis
van Engbrecht die scoenmaker drukken zijn een erfpacht van een mud rogge 52, af te dragen aan Jan den
Clerc, en een erfcijns aan `den gasthuis van den Bosch en I roey dijcs opten Oesterwijcschen Dijck`. Jan die
Clerc was een oom van Godevaart53, en een broeder van Engbrecht de schoenmaker. Als diens broeders
worden verder nog genoemd de voornoemde Henrik Emmen van Riel, Peter, Willem en Goyaart, terwijl als
zuster van hem Heilwich wordt genoemd, welke de vrouw is geworden van de buurjongen Gooswijn van der
Borcht. Met een zuster van Gooswijn van der Borcht, Elisabeth, dochter van Goeswyn Mattheeussoen, was
Henrik Emmen van Riel getrouwd54.
Na de dood van Margriet, weduwe van Engbrecht de schoenmaker, welke eerst na 1470 is voorgevallen 55,
blijken ook andere nazaten van Engbrechts vader dan de genoemde neef Godevaart Henrik Emmen van Riel
gerechtigd te zijn gebleven in het stamhuis. Een aantal hunner, een of meer uit alle staken, hebben in 1474
hun rechten afgestaan aan Embrecht Goossens van der Borcht 56, de zoon van Heilwich, dochter van
Engbrecht Smyters voornoemd. Deze Embrecht staat dan aan zijn zwager Jan Henriks van den Doren, die in
het ouderlijk huis van Embrecht (hierna onder Lindeind 27 te behandelen) is gekomen, toe om `eenen
erfwech ten ewyghen daghen te moghen ghebruken tusschen hoer beyder erven`, mits daartegenover Jan
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`die verkenscoye bij hem aldaer nu geset af sal breken tot Embrechts vermanen en wille`. Zolang
Langh-Lauwers in het huis zat57 kon de stank Embrecht weinig deren!
Toen Embrecht Goossens alle rechten op dit huis verwierf, drukte daar nog de erfpacht, die ten behoeve van
Jan die Clerc was gevestigd, als last op. Het mud rogge moest worden afgedragen aan Juut, de weduwe van
Embrecht Jan Embrechts; van deze weduwe van Embrecht de Clerck 58 heeft Embrecht Goossens de
grondrente weten te kopen. Op 23 september 1479 bepaalt Embrecht bij testament dat Ieve, zijn vrouw,
aan zijn voordochter Marie voor `zekeren ghetrouwen dienst` zeven peter meer moet geven `ende een elle
van den besten witten tot enen covel`, en voorts dat Ieve de tocht moet hebben van al het goed dat zij
`gecocht, gecreghen ende verworven` hebben en hun beider kinderen deze goederen `ten erve` moeten
wezen59. Ieve was een dochter van Jan Buckinck; zij had een broeder, heer Claus, priester, en een zuster
Geertruid, welke is getrouwd met Dirk, de zoon van Willem Goyaart Back 60. In 1491 is Ieve afgegaan van
tocht in 1/8 deel in het hier besproken huis en een gelookt van vijf lopense binnen de Vrijheid `after der
kercken` en 1/4 deel van `den Hadewychenbeempt`, zodat haar zoon Embrecht zijn kindsdeel heeft kunnen
bezwaren61. De erfpacht van vier lopen die deze Embrecht uit zijn part heeft beloofd, is in 1495 door
Kathelijn, de weduwe van Antonis Buckincs, en door haar zoon Adriaan, overgedragen aan Matthijs Scellens
voor het houden van `den loff van den heyligen Cruys altaer`, ofwel voor de kerkfabriek indien het lof niet
gedaan zou worden62.
Zes kinderen schijnen Ieve overleefd te hebben; het zijn de gebroeders Goossen, Willem en Gerit alsmede
Elisabeth, de vrouw van Herman, zoon van wijlen Laureis de Molder, en Margriet, welke geprofest was in
het godshuis van Sint Franciscus binnen Gorinchem. Onder hen is het Gerit die in 1507 de rechten op het
ouderlijk huis heeft gekregen63.
Gerit Embrecht Goessens was getrouwd met Mechteld, dochter van Gerit Groys 64. Met zijn zwager Lambert
Gerit Groys heeft hij op 15 juni 1517 van huis geruild 65. Gerit koopt Lamberts huis bij `den dreiboom` en
verkoopt hem zijn ouderlijk huis. De tocht daarin heeft Lambrecht, na de dood van zijn vrouw Henriksken,
dochter van Aart Buckinck, op 8 januari 1528 afgestaan aan zijn zoon Cornelis, zijn dochter Aleid en zijn
schoonzoons, met name Jan Jan Laureissen als man van Elisabeth, en Goyaart Aarts die Becker als man van
Juut66. De kinderen hebben het huis daarop verkocht aan Gerit Aarts van den Wiel, die beloofd heeft een
cijns van een carolusgulden te betalen. De tocht daarin heeft Lambert Groys in 1531 afgestaan aan zijn
kinderen, die deze grondrente daarop hebben overgedragen aan Gijsbert de Olysleger67.
Met zijn nabuur Art die Tepper heeft Gerit Aarts van den Wiel zijn huis verbonden voor de nakoming van
verplichtingen welke waren aangegaan door het Catharina-altaar, waarvan Gerit een der dekens was68. Gerit
was een zoon van Aart van den Wiel en Willemken, dochter van Dirk Sappeels. Hij trouwde met Kathelijn,
dochter van Michiel van den Demer, een man die geen poorter van Oisterwijk geweest zal zijn. Zij hadden
twee zoons, Michiel, die ongehuwd gebleven lijkt te zijn, en Arnt, die in 1585, nog vrij jong, door een
manslag om het leven kwam, en twee dochters, Clara, wier huwelijk met Andries, de zoon van Wouter Aart
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Otw,R.236,21;
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Stijnen kinderloos is gebleven, en Willemken, welke eerst de vrouw van Peter Laureis Buckincks en later nog
van Peter Aart Nulants is geweest69. Gerit van den Wiel schijnt een brouwerij te hebben gehad. In 1565 doet
zijn weduwe immers afstand van haar recht van tocht in een huis en brouwhuis tegenover het Zegelhuis.
Men was toen voornemens dat te verkopen aan Iken, de weduwe van Wouter de Raymaker70, doch de
overdracht is achterwege gebleven. Peter Aart Nulants, met wien de weduwe van Gerit Aarts van den Wiel
is hertrouwd, draagt aan zijn schoonbroer Aart van den Wiel in 1575 immers de tocht op 1/3 deel in dit huis
over en deze Aart komt op 7 april 1584 met zijn zwager Andries tot een scheiding en deling van het hier
besproken goed71.
Aart krijgt dan het huis dat aan de Vloedzijde is gezet met de werf (`alleenlijck totten kerckpat`) en met een
uitweg naar de straat, zulks onder voorwaarde dat `de gebruycker van den aftersten huyse sal gehouden zijn
tonderhouden de schauwe van den stroom ende van den voetpat opte Vloet`. Het huis aan de straat, met
een weg naar de gemeint, valt aan Andries toe. Het erf ervan is evenwel, doordat Andries kinderloos bleef,
mede in de familie Van den Wiel gebleven. Ten tijde van de opstand zijn beide huizen door brand verwoest,
want een afgebrande hofstad met de bouwstoffen `ende metten voirhooft totter gemeyn stroom` strekkend
met een einde aan de gemeint de Vloed en met het andere einde aan de straat is op 8 juli 1609 verkocht aan
jonker Philips de Wale, de zoon van Jacques de Wale, en wel door de erven van Aart Gerits van den Wiel,
met name Gerit Aart Gerits van den Wiel, Jan Henriks de Leeuw, als man van Eerken, dochter van Aart,
welke beide mannen ook handelen voor de onmondige kinderen van Reinaard Aarts van den Wiel, voor de
ene helft en voor de andere helft door voornoemde Gerit en Jan en Jan Aart Stijnen als erfgenamen van
Andries Stijnen en zijn vrouw Clara, dochter van Gerit van den Wiel 72.

het huis van schout de Wale
Nog voordat jonker Philips de Wale het oostelijk aangelegen erf verwierf, zette hij een aanzienlijk huis op de
plaats waar het stamhuis van de Van Riels stond.
Voor de bouw heeft hij waarschijnlijk geld aangetrokken bij de Bosschenaar Arnt, zoon van Henrik Arnts van
Zutphen. Op 12 februari 1615 belooft hij die een cijns van 28 carolusgulden uit meerdere goederen waarvan
het belangrijkste is een huis met schuur, stalling, gronden en hof tegenover het Zegelhuis en een stuk
beemd op de Vloed. 73
Jonker Philips zal zijn huis pas hebben gezet toen hij de post bereikte die zijn vader Jacques en zijn broeder
Giljam ook hadden bekleed, het schoutetambt van Oisterwijk, derhalve eerst na het overlijden van Giljam in
161274. Ofschoon het krijgsrumoer door het bestand was verstomd, heeft jonker Philips het als schoutet niet
gemakkelijk gehad. Zowel met de veelgeplaagde inwoners van het gericht als met de hoogschoutet in Den
Bosch heeft hij overhoop gelegen en processen gevoerd. Zijn nalatenschap werd dan ook ontredderd
aangetroffen, omdat ten tijde van zijn overlijden in 1625 een geding hangend was bij de Raad van Brabant

69
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71
72
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Otw,R.232,49v; R.254,45v; R.269,21; R.269,26; R.283,30v; een Peter Laureis Buckincx wordt ook genoemd als man van
Claasken, dochter van Jan Willem Gerits Vendix (R.261,67 (1556)), bij welke hij een dochter Cornelia verwekte, welke de
vrouw is geworden van Thomas Peter Pauwels (R.282,17v en R.282,70v). Een andere dochter van Peter en Claasken,
Elisabeth geheten, trouwde met Marten, zoon van Hubert Salen. In 1581 verkopen deze echtelieden de helft van `den
Haygenbeempt`, dit is de Hadewigenbeemd, aan Adam Jans van Riel (R.282,57v). Zo gezien zou Huibert Salen niet slechts
één zoon, Andries, hebben gehad;
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tegen jonker Philips van Brecht, de hoogschoutet van ‘s-Hertogenbosch. De De Wales hebben hierin het
onderspit moeten delven en op de fraaie huizing van de erven is door de deurwaarder van de Raad van
Brabant beslag gelegd. In een openbare verkoop ervan in het midden van 1628 zijn de oudste zoon van de
schoutet, Jacob de Wale, die pas 20 was, en zijn oom sinjeur Henrik van Asten, de schoutet van Alphen,
Baarle en Chaam, en een zekere Adriaan Adriaans van den Eynde er de hoogste bieders op geworden75. Zij
houden het huis met de stenen kamer, grond en hof tegenover het Zegelhuis maar enkele jaren en Adriaan
Adriaan Gielissen en Joachim Jans van Esch als gemachtigde van Henrik hebben het op 29 oktober 1631
overgedragen aan Bartholomeus Simon Timmermans76. De lasten op het huis bestaan dan uit een erfpacht
van 12 lopen rogge en een cijns van 14 stuiver, beide verschuldigd aan de Tafel van den Heiligen Geest, een
erfpacht van vier lopen rogge, verschuldigd aan de oud-secretaris Lambert van den Hoevell, een cijns van
een stuiver te betalen aan het Groot Gasthuis in Den Bosch en het onderhoud van twee roeden dijk, gelegen
tussen beide bruggen. De 14 stuiver moest Willem Jan Heymans in het begin van de 16-de eeuw al betalen77
en in 1825 werden ze nog voldaan door de erven Hector Hieronymus van Fenema78.
Tot de geziene familie Timmermans, welke van de timmerman Jan Jan Nouden uit Heusden stamde,
behoorde Bartholomeus Simons niet. Hij heeft het huis met `schub`, stenen kamer, koeienhuis en hof
tegenover het Zegelhuis, strekkende van de Plaats tot de Vloed op 18 januari 1640 overgedragen aan
Cornelis van Beeck79.
Hij zal de vader zijn geweest van Philips Verbeeck, uit wiens huwelijk met Goyartje (een dochter van Joachim
Jans van Esch bij Barbara, dochter van meester Jan van den Hoevell80) een dochter, Catharina, werd
geboren, welke door de pastoor op 19 september 1633 werd gedoopt. In 1685 is Goyartje weduwe 81. Het is
haar slecht vergaan: van haar erfgoed doen Jacob Focanus en Antonie van Geffen als curatoren ten behoeve
der crediteuren afstand en het hier besproken huis is daarop op 22 december 1691 verkocht aan Jan Willem
Hoffmans82. Jan had achter zijn huis een brouwerij met een ketel voor 17 ton bier, maar hij was slechts
`coopbrouwer`. In het bier handelde hij alleen maar. Jan was getrouwd met Elisabeth, dochter van Jan
Rombouts, welke hij als weduwe met kinderen heeft achtergelaten. Elisabeth is in 1696 hertrouwd met
Martinus Cornelis Verbeeck, een zoon van Cornelis Verbeeck en Margriet, dochter van Lenaart Cornelissen
van Rethy83. In 1683, toen hij 26 jaar was, verkocht deze Martinus ten behoeve van Walterus van Esch voor
300 gulden het cijnsboek genaamd den Amelroysen cijns, `sijnde leenroerig aan het leenhoff van
Kerckhoven`, destijds toebehorende aan de `douagere` van den heer Charles Antoine van Vladeracken84.
Evenals Jan Willem Hoffmans was Martinus Verbeeck brouwer; Peter Hermen is zijn dienstbode geweest.
Jan Hoffmans, zijn oudere broeder Willem, en zijn zusters Johanna en Alegonde, welke de vrouw was van
Bartel Carmans hebben de rechten in het hier besproken huis met hof, brouwerij, schuur en stalling aan het
Lindeind, hen aangekomen van hun ouders zaliger, onder voorbehoud van een woonkamer en de eerste
bovenzolder aan de westzijde en drie roeden hof daarachter ten behoeve van Johanna voornoemd en
Cornelia Verbeeck, op 18 februari 1734 overgedragen aan hun jongste halfbroeder Cornelis Martinus
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sH,R.1429,507;
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Verbeeck85. Johanna Hoffmans leefde in 1771 nog. In dat jaar heeft Martinus het huis met aanhorigheden van de brouwerij wordt dan geen gewag meer gemaakt - in een openbare verkoop gebracht. Naar aanleiding
daarvan is het op 25 september 1771 overgedragen aan de kasteelheer van Durendaal, Pieter Bouwens 86.
Tegelijk met zijn `oud adelijk Casteel` heeft Pieter Bouwens het in 1774 overgedragen aan Johan Baptist
Verheyen, rentmeester van de Prins van Salm-Salm te Loon op Zand ten behoeve van de heer en meester
Gerbrand van Grootvelt te Hoorn in Noord-Holland87. De koper kwam over naar Oisterwijk, maar voelde zich
weldra bekocht en vond als koper van het kasteel en het hier besproken huis in 1777 Ludolf Diederik Willem
Carel baron van Tengnagell, heer van Bronkhorst, en Charlotte Maria baronesse van Spaen, echtelieden te
Arnhem88. Het kasteel hebben zij in de familie gehouden, maar het huis met schuur, stalling en hof van een
lopense binnen de Vrijheid, dat de weduwe van David Hartog van hen huurde, hebben ze op 12 oktober
1781 overgedragen aan Johannes Antonisse89.
Johannes Antonisse was getrouwd met Petronella van Hemert. Op 6 augustus 1787 hebben zij ten overstaan
van notaris Althoffer een mutueel testament gemaakt. Op grond daarvan heeft hij op 3 mei 1805 (onder
voorbehoud van een oostwaarts gelegen erf) aan Jacobus van Kelckhoven voor 700 gulden verkocht: een
woonhuis en tuin `aan malkanderen`, met een hof daarachter, scheidende hof en erve aan de oostzijde op
de helft van een poortje voor aan de straat en van een gangske `achterwaarts tot aan de stroom`90. Nadat
Carel Jacobus van Kelckhoven van de erfgenamen van Johannes Antonisse in een openbare verkoop in 1807
het oostelijk aangrenzend huis gekocht heeft 91, draagt hij dit op 29 juni 1808 alweer over aan Hector
Hieronymus van Fenema, die dezelfde dag het schuin tegenover gelegen huis, dat hem aankwam bij versterf
van zijn ouders, heeft overgedragen aan Gijsbert Paymans92. Reeds 15 juli daaropvolgend wordt het huis
gesteld93 ten name van de kinderen van de procureur en ontvanger.
Ten name van de weduwe staan huis en tuin wanneer de registers van het kadaster worden gemaakt94. Dit
huis, genummerd 186, is op 13 maart 1832 door Philippus Wijnandus Mastenbroek, particulier te Helvoirt,
als gemachtigde van Johanna Mastenbroek, weduwe van Hector Hieronymus van Fenema, te Almelo, en
haar kinderen, met name Aletta, de vrouw van Pieter Willem van Drongelen, ambulant commies der directe
belastingen en in- en uitgaande rechten en accijnzen te Almelo, Petronella Cornelia van Fenema en
Catharina Jacoba (dienstbode te Rotterdam), Gerardina, echtgenote van Jacobus Ente, commies der directe
belastingen te Wehl, Jacob, marechaussee op de Moerdijk en Marius Johannes van Fenema, soldaat in het
zesde regiment huzaren, in garnizoen te Woensel, overgedragen aan Hendrik Vogels, dan schatter bij het
kadaster en later burgemeester van Oisterwijk95. Deze heeft het huis slechts gekocht als belegging.
Naderhand is het in handen van de touwslager Adriaan van Loon en zijn minderjarige zoon Johannes. In
1880 kwam hier een looierij 96.
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Otw,R.416,129v;
Otw,R.428,52v;
Otw,R.472,199v;
Otw,R.472,214;
Otw,R.431,43v;
Otw,R.439,73v;
Otw,R.440,62v;
Otw,R.441,41v; Otw,R.441,43; zie ook onder Lindeind 44;
Otw,R.442,5; opvallend is dat de stamvader van de tegenwoordige Van Fenemas steeds Marius Johannes in plaats van
eenvoudig Marius wordt genoemd en derhalve dezelfde naam heeft als een vooroverleden broeder; zie Nederlands
Patriciaat,jrg. 34 (1948) 115;
F.340: huis en erf (12); F.341: tuin (1);
Otw,N.5374,7;
F.799 (in plaats van F.341); naderhand F.1026;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 26 •

11

Het huis dat Carel Jacobus van Kelckhoven het eerste gekocht heeft, is verdwenen wanneer het register van
het kadaster wordt aangelegd97. Er is dan slechts sprake van een tuin en weiland. Op het oostelijke deel
ervan is de woning gekomen van de eerste luitenant der infanterie Begé 98 en is in 1858 gebouwd door
Chretien Marie Henri de Jacoby, gepensioneerd majoor die in Oisterwijk is komen wonen met zijn jongere
broeder Louis Pierre Auguste de Jacoby (1793-1860), gepensioneerd kapitein der grenadiers. Deze jongere
broeder was hier op latere leeftijd getrouwd met een Loeff uit ‘s-Gravenmoer, Anna Johanna Loeff (1806 1875), weduwe van dominee Reinard Adriaan van Heusden (1800 - 1842), predikant te Oisterwijk 99.
Over de Van Kelckhovens dient met een enkel woord te worden uitgeweid, omdat de naam in onze dagen
nog voorkwam bij de bewoners van het Hof in de Dorpsstraat. De Van Kelckhovens waren neergestreken te
Moergestel, waar ze als protestanten vele baantjes wisten te bemachtigen. Carel Jacobus van Kelckhoven
kwam ook uit Moergestel, als zoon van Hendrik van Kelckhoven en Geertrui Bell. Een tante van hem,
Johanna Bell, weduwe van Leendert Cornelis Ripping woonde hier op de volmolen en maakte mede ten
gunste van Carel Jacobus en zijn broeder David Marius een testamentaire beschikking 100. Nadat hij in 1805
een huis gekocht heeft, maakt ook Carel Jacobus met zijn vrouw Johanna van Houtem een uiterste
wilsbeschikking 101. Johanna was een dochter van Corneille van Houtem en Antonette Carbeau. Zij hadden in
1805 al meerdere kinderen, doch nadien werden er nog meer kinderen geboren, met name Willem Hendrik
in 1809. Willem Hendrik van Kelckhoven heette ook de grootvader van notaris Ignatius Cornelis Michaël
Breda van Kelckhoven (1824 - 1905). Deze was echter notaris te Moergestel en secretaris aldaar en een
leeftijdgenoot van Carel Jacobus.
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overzicht
LINDEIND 26(-Ia) het oostelijke erf
v.1419

Jan die Smyt (Stinen) van Oesterwijck of van Aerle z. Henrik van Maerle x Delie
Godert Jan Smyt Stinen (van Maerle) x Geertruid

4-9-1452

huis

10-4-1471

huis

20-1-1473
20-5-1473

huis

krn Goyaart Jan van Maerle
Henrik Jan van Maerle

v.1500

Jan n.z. Heiman van Heck
Embrecht Jan Heymans

7-12-1500

huis

Matthijs Dirks van der Elst

12-5-1501

huis

Willem Jan Heymans de oude
alleen het huis aan de straat op het oostelijke erf
Willem Jan Heymans de oude x Willemken

23-1-1551

huis

Peter Antonis Brocken x Bartholomeeusken Willem Heymans xx Anneken d. Jan de Becker

8-4-1567

huis a chterhuisje werft

Cornelis Antonis Smolders (Meppel) x Peterken d. Henrik Berkelmans

27-7-1567

huis a chterhuisje werft

Goyaart Mattheeussen de Bunger x Maria Ansem Brocken
met L26-Ib
Cornelis Goyaart Mattheeus de Bunger x Adriana (xx Willem Cornelis de Loze)

1-12-1584

huis

Jan Adriaan Bauwens x Peterken Adriaan Peter Dekens x Anna Frans de Britter

24-12-1609

afgebrande hofstad

Frans Jan Adriaan Bouwens

28-7-1615
14-3-1616

afgebrande hofstad

jr Philips z. Jacques de Wale, schout van Oisterwijk

14-7-1628

huis schuur stalling

Jacob de Wale, Hendrik van Asten en Adriaan Adriaan Gielis van den Eynde

29-10-1631

huis stenen kamer

Bartholomeus Simons, timmerman

18-1-1640

huis stenen kamer koeienhuis

Philips Cornelis Verbeeck, lakenverkoper x Goyartje Joachim Jan van Esch

met L26-II - het geheel - het huis van de Wale
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huis looihuis schuur
huis 40 R
22-12-1691

huis schuur

Jan Willem Hoffmans x Elisabeth d. Jan Rombouts (hertr. Martinus Cornelis Verbeeck)

18-2-1734

huis brouwerij schuur stalling 1 L

Cornelis Martinus Verbeeck

23-8-1748

huis schuur stalling brouwerij 2 L

Martinus Cornelis Verbeeck

25-9-1771

huis schuur stalling 1 L

Pieter Bouwens

19-4-1774

mr Gerbrand van Grootvelt

2-6-1777

Ludolf Diederik Willem Carel baron van Tengnagell heer van Bronkhorst x Charlotte Maria baronesse van
Spaen

12-10-1781

huis schuur stalling 1 L

1788

Johannes Antonisse x Petronella van Hemert
met stuk gemeint aan de Vloet

21-3-1789

huis schuur stalling brouwerij

(Antonie Vissers)

22-10-1807

huis

Carel Jacobus van Kelckhoven

29-7-1808

huis

Hector Hieronymus van Fenema x Johanna Mastenbroek F.340/341

13-3-1832

huis 4 R 63 E

Hendrik Vogels nr 186

1834

huis

Adriaan van Loon na 1843 met de helft van het erf westwaarts F.485/486; na 1873 F.798/799 - de andere
helft van het westwaartse erf zie bij de erven westwaarts (L27); na 1879 F.1026

1882

huis

Ypke Renate Breda

1883

huis

Ignatius Cornelis Michael Breda (1824-1905) na 1885 F.1127

1886

2 huizen schuur

Elisabet Henrietta van Kelckhoven (1794-1875) x Frederik Jan Breda

1906

huis

Elisabeth Maria Antonia Locker de Bruijne (1872-1933) wede I.C.M. Breda (van Kelckhoven) xx Johannes
Martinus van der Heijde

1907

huis

Jacobus Cornelis Paijmans (1872-1938)

1929

huis

alleen het oostwaarts erf

alleen het meest oostelijk deel F.1520
Josephus Eduardus Alphonsius Smulders (1901-1963) x Maria Antonia Johanna Paijmans (1901-1961)
B334, na 1947 Dorpsstraat 46

Lindeind 26-Ib het huis op de Vloet op het oostelijke erf
zie L26-Ia
Willem Jan Heymans
7-12-1535

huis

Willem Henrik Appels x Elisabeth

19-12-1537

huis

Goyaart Matheeus Goyaarts de Bunger

19-12-1550

huis

Willem Willem Mutsarts

13-1-1554

huis

Peter Jans van Gestel

4-10-1570?

huis

Jan Peter Timmermans
(na opwinning weer een erf van straat tot Vloet) zie L26-Ia

LINDEIND 26 -II het westelijke erf - het stamhuis van de van Riels
v.1420

Engbrecht Smyter (z.v. Peter van Riel bij Margriet Smyters)
Engbrecht Emmen Smiters (de Scoenmeker) x Margriet n.d. hr Henrik Gielis van Herlaer

1453

Gooswijn z. Henrik Emmen van Riel

1462

Godevaart z. Henrik Emmen van Riel
Ejmbrecht de Clerck x Juut

24-9-1474

huis

Embrecht Goossens van der Borcht x Ieve d. Jan Buckinck

4-10-1507

huis

Gerit Embrecht Goossens van der Borcht x Mechteld d. Gerit Groys

15-6-1517

huis

Lambert Gerit Groys x Henriksken d. Aart Buckinck

8-1-1528

huis

Gerit Aarts van den Wiel x Kathelijn d. Michiel van den Demer (hertr. Peter Aart Nulants)

huis schuur brouwhuis
16-7-1575
6-4-1584

huis achterhuis

Andries Aart Stijnen x Clara Gerit van de Wiel (aan de straat) en Aart Gerit van de Wiel (op de Vloet)

8-7-1609

afgebrande hofstad

jr Philips Jacques de Wale

huis schuur stalling

zie geheel bij L26-Ia
alleen het westwaarts erf
Johannes Antonisse
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3-5-1805

huis

(Carel) Jacobus van Kelckhoven x Johanna van Houtem F.342/343

1839

hof en weiland

Cornelis Josephus Gilbertus van Hal

1843

dit erf wordt gesplitst; het westwaartse deel gaat bij het erf west behoren

1844

hof

1907

huis

Adriaan van Loon (zie oostwaarts onder L26-Ia) F.485
zie verder onder L26-Ia

1910
1915

Jan van Oers
ontstaan van twee erven van de straat tot de Vloet - het westelijke erf F.1519

huis

Jacobus Cornelis Paijmans
B335, na 1947 Dorpsstraat 44
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