Lindeind 25
Dorpsstraat 48 en 50, 5061 HL

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Burgemeester Verwielstraat is het kantoor van de
Algemene Bank Nederland gevestigd. Het fraaie dorpshuis dat hier stond is enkel in de
hoofdvorm nog herkenbaar. Het was jaren van de familie Van Beckhoven en heeft met name
burgemeester Hendrikus van Beckhoven tot woning gediend. In de tuin welke bij het oude huis
hoorde, heeft een looierij in de tweede helft van de twintigste eeuw het veld moeten ruimen
voor een aantal zakenpanden. Het oude huis - de huidige bank en de ernaast staande winkel stonden op meerdere oude erven. De Burgemeester Verwielstraat, ontstaan uit een smal
straatje naar de Vloed is in de 17-de eeuw verbreed met een deel van het meest westwaartse
erf. In de 18-de eeuw is hier aan de stroomkant bij alle erven een gemeint - tot aan de
Rode-Brugstraat - bij de tuinen gevoegd.
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Op de hoek van de Dorpsstraat en de Burgemeester Verwielstraat is in een fraai dorpshuis het kantoor van
de Algemene Bank Nederland gevestigd. De nieuwe eigenares heeft het huis aangepast aan haar activiteiten,
maar niet gespaard.
Het is jaren in handen geweest van de familie Van Beckhoven en heeft met name burgemeester Hendrikus
van Beckhoven (1830 - 1915) tot woning gediend. In de tuin welke bij het oude huis hoorde, heeft een
looierij in de tweede helft van deze eeuw het veld moeten ruimen voor een viertal zakenpanden: twee
bankgebouwen, geflankeerd door een electrohandel en een apotheek in het zuiden. Enkel de apotheek is
hier nog van over; de RABO-bank kreeg een nieuw gebouw en ertussen staan een tweetal winkels.
Meerdere oude erven beslaat het oude huis, mede omdat de Burgemeester Verwielstraat is ontstaan uit
een smal straatje naar de Vloed en voor de verbreding ervan werd in de 17-de eeuw het westwaarts
aangelegen erf aangetast en versmald.

25-Ia

de Wildeman

Reeds in 1423 staat op de westwaartse hoek van het Vloedstraatje een huis. Engbrecht geheten Buckinc,
zoon van wijlen Gerit Buckinc, heeft in het voorjaar van 1423 een erfpacht van een mud rogge verkocht aan
Aart van de Heyden Willemszoon, jaarlijks op Lichtmis gaande uit een een huis dat ten oosten van een erf
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van Claus geheten Cool Feytmans ligt en uit een stuk land in de 'Scijve'1. Het huis wordt in het oosten
begrensd door een Vloedstraatje en aan beide einden door de gemeint2.

Deze erfpacht is in 1488 in handen van Juut van der Heyden. Bedoeld wordt waarschijnlijk de weduwe van
Aart van der Heyden3, welke de moeder was van Joorden, Sophie en Baat van der Heyden4. In 1495 is deze
erfpacht van Henrik Emmen5. Diens zoon Jacob krijgt haar in een scheiding en deling in 1502 6. In 1537 beurt
hij deze erfpacht nog7 en hij heeft die ook nagelaten8. De achterkleinkinderen van Jacob Henrik Emmen
eerst hebben deze erfpacht op 18 september 1614 overgedragen aan Gerit Aarts van den Wiel en Jan
Lambert Jansen. Laatstgenoemde Jan Willen verkrijgt op 27 november daaropvolgend alle rechten daarop
en draagt ze in 1615 over aan het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch 9. In 1643 blijkt dat de erfpacht is
gereduceerd, dat wil zeggen niet meer in natura wordt afgedragen en dus aan muntbederf onderhevig is 10.
De geldswaarde was in 1668 honderd gulden 11. In feite brachten deze honderd gulden vijf ten honderd op 12.
Engbrecht Buckinc heeft op 22 juni 1436 tesamen met zijn dochters Juut en Engel nog een andere pacht uit
het hier besproken huis beloofd13. Zulks ten behoeve van Henrik van Ethen, zoon van Gielis van Ethen. Kort
daarop, op 6 juni 1437, heeft Engbrecht aan zijn genoemde dochters bij Hilleken, dochter van Aart van der
Hoeven, de tocht in het huis overgedragen. Die beloven daaruit dan nog een erfpacht van een half mud
rogge aan de Bosschenaar Gijsbert Pellegrum 14. In het huis was overigens ook nog een broer van Juut en
Engel, geheten Antonis, gerechtigd 15.
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Vermoedelijk zijn de Buckincs hun zwaarbelaste huis ten gevolge van een opwinning 16 kwijtgeraakt aan
Gerit Boc, die sedert 143217 ook een erfpacht van een half mud rogge uit het huis beurde 18. Gerit heeft het
overgedragen aan Engbrecht die Greve Aartszoon. Deze Engbrecht heeft het huis op 10 januari 1439
overgedragen aan Goyaart van Drueten (waarschijnlijk ook genoemd Van der Spanct), maar het op de
veertiende daaropvolgend alweer teruggekregen19. In 1457 wordt het huis bewoond door Henrik, zoon van
wijlen Aart Aart Herman Noyen, welke Aart tesamen met zijn broeder Jan Aart Herman Noydens in 1430 aan
`horen oom` Jan van der Hoeven en `Katheline zine wive` een lijfpacht beloofd heeft 20. Verklaarbaar is
derhalve waarom de zoon van Aart ook wordt genoemd als Henrik van der Hoeven21. Antonisken, een
dochter van Aart en vrouw van Jan Mercelissen de Haze, en Geertruid, de weduwe van voornoemde
Henrik22, hebben het huis verkocht aan Jan Oliviers van Olmen 23, ook genaamd Jan Olivier Janssen alias van
Antwerpen. Die verkoopt het op 3 juli 1483 aan Henrik Dicbier 24. Henrik houdt het huis ‘aen die Cruysstraet`
maar een jaar en draagt het op 21 oktober 1484 over aan Gerit Gerits van Berck 25. Op 1 maart 1487 heeft
Gerit het alweer overgedragen aan Adriaan Jans die Beer26.
Wegens wanbetaling van een pacht van een mud rogge, waarvan Joost, de natuurlijke zoon van Henrik Aart
Hermans de tocht had, is het huis op 3 februari 1488 opgewonnen door Jan Mercelissen Hazen en zijn vrouw
en overgedragen aan Gerit van Berck, de rechtsvoorganger van Adriaan die Beer27. Gerit van Berck heeft het
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huis andermaal snel verkocht en het op 14 februari 1489 overgedragen aan Henrik Dirk Nellen 28. Die koop is
kennelijk ongedaan gemaakt, want op 18 februari wordt het huis overgedragen aan Jan die Haze29. Die
draagt het op 4 mei 1495 alweer over aan Jan, zoon van wijlen Mattheeus Corstiaan de Brouwer 30. De pacht
welke Gerrit Boc in 1432 kocht en vermaakte aan Wouter Pluym wordt dan afgedragen aan de Tafel van den
Heiligen Geest31. Verder drukt er op het huis dan nog de besproken erfpacht van Henrik Emmen.
Waarschijnlijk heeft de veelvuldige eigendomsovergang zijn oorzaak in de waardevermindering van het
onderpand voor de erfpachten tengevolge van brand. Immers, wegens wanbetaling van de erfpacht uit 1432
heeft meester Jan Lombaerts als provisor van de Tafel van den Heiligen Geest op 15 november 1496 de
erfenisse welke dan gelegen is `tot eender hofstad` waar Henrik van der Hoeven `op te woenen plach`,
tussen een gemene weg en het erf van Cool Feytmans, een stuk land van een lopense `aen den Cruyspat` en
een stuk beemd, genaamd `die Aschmansbeempt`, in het `Huycelumsche Broeck` opgewonnen en verkocht
aan Embrecht Goossens, die de koop heeft genomen voor het eerder genoemde half mud rogge, waarvoor
werd opgewonnen, met twee jaar `afterstel` daarvan, de kosten van recht en de verplichting tot betaling van
een mud rogge aan Henrik Emmen, kopers zoon 32. Embrecht legt het stuk grond in tweeën en bouwt op
beide delen een huis. Dat aan de Vloed is verkocht aan Peter Laureis Colen33 en wordt bij de bespreking van
het Colenerf wederom behandeld; dat op het kruispunt is de Wildeman genoemd en verkocht aan Claas
Peters van der Cameren34.

In 1505 belooft deze Claas een erfpacht van een mud rogge uit de Wildeman aan Corstiaan Lambert
Peters35, bijgenaamd Quess. Deze pacht kon met 40 rijnsgulden gelost worden en betekende waarschijnlijk
een leverancierskrediet vanwege Corstiaan, die brouwer was. Tot lossing is Claas wel niet meer gekomen,
want drie jaar later is hij dood. Zijn weduwe Heilwich, dochter van Michiel die Beer bij Juut die Becker, heeft
op 17 februari 1508 `den Wildeman` naast `dat Vloetstraetken` voor vier rijnsgulden en twee mud rogge
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verhuurd aan Wouter Jacobs van den Leempoel36. Daartoe bevoegd op grond van een uiterste
wilsbeschikking heeft ze nadien het huis overgedragen aan Wouter. `Ende sal noch wegen oever desen hoff
dat huys, dat hyer after gelegen (is) toebehoerende Peter Coelen`, wordt er bij bescheiden, namelijk `doer
'thecken oever die messene van desen huyse oft daer neven oever een stap die hij daer sal moegen setten`37.
Wouter van zijn kant kreeg het recht van een borieweg over het erf van Peter Coolen 38. Bij het huis stond
nog een schuur, waarvan vier zoons van Aart Goossens, met name Henrik, Aart, Marcelis en Herman, in
1510 als bezitters worden genoemd. Zij hadden er een geschil over met Cornelis Lambert Maes 39.

In een opwinningsgeding, dat door Jacob Henrik Emmen aangespannen werd, is de Wildeman in 1514
verkocht aan Embert Dirk Bacx, tegelijk met een stuk land in de Schijve 40. Deze Embert gebruikte het
achterhuis als een `browehuys`. In 1525 verkoopt hij een rente van twee-en-eenhalve gulden aan Henrik
Everaard sPrinsen, waarschijnlijk een man uit Vessem, wiens vader er alreeds een erfpacht van een mud
rogge uit beurde. Uit het onderpand ging toen ook nog een grondcijns van een halve braspenning of twee
oortjes, welke werden gebeurd door het klooster Porta Coeli 41, alsmede een lijfrente van drie gulden
waarop Aart die Wijse recht had42. In 1527 heeft Embrecht Back het bedrijf, namelijk het brouwhuis met alle
toebehoorten in den Wildeman tegen kwijtschelding van 40 rijnsgulden - een bedrag dat hierboven ook al is
genoemd - overgedragen aan Aart Aarts van Fladeracken43. Eerst in 1545 heeft Embrecht zijn onroerend
goed overgedragen aan zijn zoon, heer en meester Henrik Back 44. In 1602 kocht Peter Aart Dierks van
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Helmondt dit huis van Geraard, zoon van Wouter Jan Bacx45, die getrouwd was met een kleindochter van
Goyaart Peter Coolen, de man die het huis op de Vloed van zijn vader Peter Coolen heeft geërfd.

25-Ib

Coolenerf

Het huis dat door Embrecht Henrik Emmen van Riel aan het einde van de 15 e eeuw in het Vloedstraatje werd
gezet, is in 1500 overgedragen aan Peter, zoon van wijlen Laureis Colenzoon, tegen een erfpacht van een
mud rogge jaarlijks.
Peter kon zijn huis bereiken over het erf van den Wildeman `doer dat heecken off over ene stap, temelijck ter
minster scayen te ghebruycken`46. Uit welk nest Peter kwam, blijkt uit een Bossche akte uit 1503 waarin hij
een zoon van Laureins Groys wordt genoemd 47. Coolen heet hij omdat zijn grootvader van moederszijde de
voornaam Cool droeg 48. Op de laatste dag van januari 1440 heeft deze Claus geheten Coel, zoon van wijlen
Jan Feytmans ten behoeve van Laureins de zoon van wijlen Laureins Groys, als man van Kathelijn dochter
van Claus Colen, afstand gedaan van zijn recht van tocht in vier lopen rogge, waarin Laureins had te vesten
Gijsbrecht van Haren, de natuurlijke zoon van de edelman Wouter Jans van Haren 49.
Gijb van Haren was getrouwd met Margriet, ook een dochter van Cool Feytmans. Als weduwe heeft zij in
1456, tesamen met haar kinderen, aan Laureins Laureins Groys en Erit Janssen van der Stegen 50 `hoeren
swageren` toegezegd nimmermeer te spreken over een vordering welke zij had 51.
Ten onrechte is Laureins Groys aangemerkt als de stamvader van het geslacht Koolen, waartoe meester
doctor Dionysius Adrianus Petrus Koolen, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal en lid van de
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Raad van State behoort 52. Immers, Claus geheten Cool Feytmans had ook nog een zoon, Willem geheten
Colen53 en een zoon Claus54. Daags voor Lichtmis in 1435 heeft Gijb van Haren gemaand voor 12 lopen
rogge, welke Willem geheten Colen, zijn zwager, zoon van Claus geheten Coel Feytmans, schuldig was te
gelden uit een huis in de Vrijheid `ende nyet vergouden en sijn` gedurende drie jaar55.
Behalve wettige kinderen had deze Willem ook een natuurlijke zoon. Jan, natuurlijke zoon van Willem Claus
Colensoen doet in 1456 afstand van zijn recht op 1/15 in 35 gouden peter, welke drie kinderen van Henrik
Wierycs, met name Lambrecht en zijn zusters Elisabeth en Kathelijn hadden beloofd aan Jan, mede ten
behoeve van Engelbeer en Agnees, ook dochters van Henrik Wierycs56. Jan was getrouwd met Margriet,
dochter van Henrik Wierycs57. Het gezin waaruit Laureins Groys is voortgekomen wordt vermoedelijk
genoemd wanneer op de zondag na Sint Jacobsdag in 1443 Peter `die outste` en Jan, zonen van wijlen
Laureins Groys bij Aleid dochter van wijlen Peter van de Schoer, ook handelend voor Peter `den joncxten` en
Elisabeth, hun rechten op een stuk land, geheten `Scijvenacker` dat van Peter van de Schoer was, hebben
afgestaan aan hun oom Gerit van de Schoer. Evenzo doet Laureins, zoon van wijlen Laureins Groys 58. Op 6
juli 1459 hebben Jan, Laureins en Jacob Janssoen als man van Aleid, dochter van Laureins Groys een erfpacht
van een half mud rogge, gaande uit een huis in Hukelem naast een erf van het `sinte-Margrietenoutaer`,
welke Laurens, natuurlijke zoon van Peter Laureins verkregen had van Jan, zoon van Jan Feytman,
overgedragen aan Elisabeth, dochter van Laureins Groys. Deze heeft daarop `alle gueden toegekomen van
Peter van den Schoer hoers oude vaders` overgedragen aan haar oom Gerit van de Schoer, mede ten
behoeve van Steven, zoon van wijlen Henrik Stevens, Steven, zoon van wijlen Meeus Stevens en van
Lambrecht Jan Winen59. De erfpacht die Elisabeth verkreeg van haar naaste verwanten, heeft ze in 1463
weer verkocht aan Laureis Laureins Groys 60.
De moeder van laatstgenoemde, Aleid, is hertrouwd met Wouter geheten Van Buedel 61. In 1454 wordt haar
een lijfpacht beloofd uit een huis en hof binnen de vrijheid, gelegen te `Carrikoven` tussen het erf van Jan
Laureins Groys aan de ene zijde en dat van Jan Wellen alsmede een straat aan de andere zijde, strekkende
van de straat tot Thijs sMeyers erf 62. Genoemde Jan Laureins Groys had uit zijn huwelijk met Engelbeern,
dochter van Wouter Willen, als kinderen Engelbeer, Laureins en Aleid. In 1454 is Jan al dood63. Nog
onvermeld zijn twee halfzusters gebleven: Ide, dochter van Laureins Groys bij Aleid, welke is getrouwd met
Jan Dirckssoen; en Aleid, dochter van Wouter van Buedel bij Aleid, welke is getrouwd met Hubrecht Henrik
Wouterssoen. Evenals hun naaste verwanten hebben zij hun recht op verscheidene goederen uit de
nalatenschap van Peter van de Schoor, met name in `den Molenacker` bij de molen te Creyte onder Berkel,
gelegen ten oosten van `den Molenhof` van Claus Canters, ‘s-maandags na Palmzondag in 1443, op 15 april,
afgestaan aan Gerit en Peter, zonen van Peter van de Schoer, Engelbeer hun zuster 64, Steven Henrik Stevens
van der Amervoert 65 en Steven, zoon van Bartholomeeus Stevens van der Amervoort, de man van Margriet,
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dochter van Peter van de Schoer66. Op zondag Judica, tevoren op 7 april, had Gerit van de Schoor ook al de
rechten verworven van de kinderen van zijn overleden broeder Jan, met name Aleid, Conegond, Lijsbeth en
Kathelijn, die beloofden haar broeder Peter en haar zusters Aleid en Jenneken, dan `noch onmondich`
wezend, afstand te laten doen wanneer ze tot hun mondige jaren gekomen zijn 67. Als dochter van Peter van
de Schoor kan nog vermeld worden Beatrijs, de vrouw van voormelde Lambrecht Jan Wijnricsssoen van den
Gheyn68, welke 1/8 deel bezit in een beemd, gelegen onder Udenhout bij het leengoed van Jan van Haren en
geheten `die Reyt`.

Aandacht besteed hebbende aan de stamdelen van Peter Coolen, weiden we nu uit over zijn nazaten. Van
hem zijn zeven kinderen bekend. Wie hun moeder is, weten we niet. Van alle drie de zoons is nageslacht
bekend. Vrank heeft een zoon Adriaan 69 en twee dochters, met name Elisabeth, welke als weduwe van
Cornelis Emberts van Gorcum 70 is hertrouwd met Wouter Wouters van Esch71, en Marieken, welke uit haar
huwelijk met Laureis Embert Smolders een dochter Margriet kreeg welke is getrouwd met Henrik Steven
Kauwenberchs 72. Claas Peter Colen heeft waarschijnlijk bij Margriet dochter van Roelof Joosten 73 een zoon
Goyaart verwekt, en bij Margriet dochter van Peter Emmen of Embrecht van Goch 74 een groot aantal
kinderen, met name Embrecht Claas Colen, die bij Heilken, dochter van Jacob van Heck 75 na te noemen
kinderen heeft verwekt: Jan en Antonis Claas Colen, alsmede Margriet, Kathelijn, de vrouw van Peter
Wouter Dekens, en Peterken, de vrouw van Henrik Henriks van Boextel, die de stiefvader is geworden van
de schoutet Jacob Franssen Beyharts. Van Embrecht Claas Colen zijn vijf dochters bekend: Jenneken,
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getrouwd met Jan Mattheeus Wijtmans76; Marijken, welke op 1 oktober 1563, 42 jaar oud, een lijfrente
koopt77 en waarschijnlijk ongetrouwd is gebleven; Claasken, welke uit haar huwelijk met Joost Lombaerts 78
twee zoons heeft, met name Gerit en Peter, die in 1564 nog onmondig zijn 79; Goyaartken, getrouwd met
Boudewijn Goyaarts van der Elst; en Anna, welke is getrouwd met Bartholomeeus Jans de Becker, bekend
als schepen van Oisterwijk.
De kinderen van Goyaart, de derde zoon van Peter Coolen zijn: Dierk, die in 1592 niet meer in leven is80 en
uit zijn huwelijk met Anna, dochter van Claas Andries Peynenborchs een zoon Peter en een dochter Catholijn
heeft achtergelaten; en Elisabeth, dochter van Goyaart Peter Coolen, welke is getrouwd met Andries
Lodewijch Sweerts. Mogelijk heeft Goyaart ook nog een zoon Peter gehad, de man van Aleid, dochter van
Andries Arnt Nulants bij Lijsken, dochter van Wouter Jacob Stijnen 81. De vier dochters van Peter Coolen
waren: Heilwich, welke uit haar huwelijk met Peter Verhoeven een dochter Elisabeth gekregen heeft 82;
Kathelijn, welke de vrouw werd van Michiel Aarts van Goerle, vermoedelijk ook Stapparts genoemd;
Laureinsken, bij welke Wouter Peter Donckers83 een dochter Ooiken heeft verwekt84; en tenslotte Elisabeth
dochter van Peter Coolen welke de vrouw is geworden van Claas Clinckbijl85 zoon van Jan Claassen van
Haaren86. Op 14 mei 1520 heeft Govaart Peter Coelen van zijn broeders en zusters alle rechten verworven
welke zij hadden in het huis achter den Wildeman 87. In 1529 bezit hij dat nog 88. In 1537 wordt Goyaart voor
het laatst als eigenaar van het hier besproken huis vermeld 89. Hoe lang de Colens er nog gezeten hebben,
weten we niet; wel zo lang dat de brug over de stroom Colenbrug is genoemd en de dijk daarop aansluitend
door de Kleine Hei Colendijk.

25-II

het Nobisken

Waar de westelijke vleugel van het huis op de hoek van de Burgemeester Verwielstraat ligt, had Claus
geheten Cool Feytmans, die hiervoor al genoemd is als stamvader van het geslacht Koolen, een erf liggen in
142390. Zijn kinderen en hijzelf worden in 1450 nog als eigenaar genoemd91.
Op 19 juli 1483, bij een scheiding en deling tussen de kinderen van Laureis Groys en Kathelijn, dochter van
Cool, krijgt Laureis Laureins Groys de ene helft en zijn broeders Jan en Peter de andere helft 92. Jan en Peter
hebben hun rechten op de helft reeds op 6 november daaropvolgend aan hun broer Laureis overgedragen 93.
Die heeft het huis schijnbaar door brand verloren; op 14 november 1495 bezit hij een `hofstadt met eender
porte`. Die wordt dan overgedragen aan Embrecht Henrik Emmen, die ook wel Embrecht Goossens wordt
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genoemd94. Embrecht Goeswijnssoen heet 7 december 1457 grondeigenaar naast een huis aan 'dat
Vloetstraetken' waarvan het erf zich uitstrekt van de straat tot de gemeint. Peter die Greve zoon van Jan die
Greve verkocht in 1445 een erfpacht uit dit huis van een half mud rogge aan Jan, de natuurlijke zoon van
Aart Wolfaerts, die deze toen - in 1457 - heeft opgedragen aan de Heiliggeestmeester Jan Henriks van den
Doren95. Vermeldend als gelders van die erfpacht na Embrecht: de weduwe Goessen Emmensoen, en
vervolgens Thomaas Timmermans en Goris die Verwer, en als voorgangers personen die we niet hebben
kunnen plaatsen temidden van andere gegevens over het huis op de hoek.
Er drukken als lasten op: een pond aan het altaar van Onze Lieve Vrouw verschuldigd - in 1629 drukken er
vijf stuiver op, welke de Onze Lieve Vrouwebroederschap moet beuren - en een lopen rogge, af te dragen
aan de gezellen in de kerk, met andere woorden de altaristen in de kerk van Oisterwijk 96.
Embrecht (hiervoor al genoemd als bouwheer van de Wildeman) heeft het hier besproken huis nagelaten.
Het werd bewoond door zijn zoon, heer Andries Emmen, de beurzenstichter 97. Heer Andries, die als rector
van het altaar van Sint Jozef en Sint Christoffel (anders dan het uittreksel uit zijn testament te denken
geeft98) tussen 1521 en 1526 is gestorven99, had twee natuurlijke kinderen. Zijn dochter Marie werd non in
het klooster Marienborch in Den Bosch. Zijn zoon Jan trouwde met de dochter van de achterburen. Ten
behoeve van Jan heeft heer Andries’ broeder Embrecht Embrechts in 1530 zijn onbedeelde helft in het hier
besproken huis afgestaan100. Als weduwnaar van Elisabeth, dochter van Adriaan Coolen, heeft Jan zijn huis
op 13 juni 1531 voor 69 gulden101 overgedragen aan Ariaan Matthijs Scellens, ons bekend als waard in de
Kroon bij de Linde102. De verkoop aan Ariaan had Jans vader nog gedaan; rond 1538 wordt de koper gewaar
dat een op zijn huis drukkende last is verzwegen103. Op 8 januari 1540 heeft Ariaans weduwe, Willemken,
dochter van Jacob Everts, het huis overgedragen aan Goossen Jan Teppers 104. Die weet de lasten erop
evenwel niet op te brengen. Zijn broer Arnt heeft het huis met een `afterhuyse` daarop in een
opwinningsgeding gekocht en in 1545 overgedragen aan Adriaan, zoon van Willem, zoon van Henrik
Hicspoer105. Twee jaar later heeft die het huis, tesamen met een `werft optie stroom` verkocht aan Embrecht
Bacx106, de eigenaar van de Wildeman. Diens zoon Dierk heeft het huis op 5 februari 1556 verkocht aan Jan
Jan Doremans 107.
Onbekend is hoe naderhand Henrik Lonis Peters (een Van Megen waarschijnlijk) en Anneken, dochter van
Jan Laureinssen, 4/5 deel in de helft van een afgebrande hofstad `gemeynlijck genoempt het Nobisken`
hebben verworven. Op 17 juni 1627 hebben zij hun rechten overgedragen aan Peter Arnt Dierks van
Helmondt108, die reeds in 1602 de Wildeman had gekocht en in 1610 het westwaarts gelegen erf. De andere
helft en het overblijvende 1/5 deel was van Jan Janssen Peynenborch. Diens erven hebben hun rechten in
1628 overgedragen aan Joachim Jan Adriaans Peynenborch ten behoeve van de vrijheid Oisterwijk 109. De
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gemene geburen van de vrijheid kregen dus rechten in een afgebrande hofstad aan de `Plaetse` tussen twee
erven van Peter van Helmondt in. Door de gerechtigden wordt aan vermangeling de voorkeur gegeven
boven deling, zodat de geburen de ruimte krijgen voor de verbreding van het Vloedstraatje ten oosten van
de Wildeman. Peter slaat er een slaatje uit en verwerft van het erf Nobis met bijbetaling van vier
carolusgulden `de helft stijff`. Ten laste van de Vrijheid wordt het onderhoud van een roede van de dijk en
de cijns ten gunste van de broederschap gebracht 110.

25-IIIa

ten westen van Nobis

Zoals gezegd lag het Nobisken in 1627 tussen twee erven van Peter van Helmondt. Over Peters meest
westelijk gelegen erf is het volgende te vermelden.
In de eerste helft der vijftiende eeuw was het van Aart Bogaert.
Op de feestdag van Maria Boodschap in 1540 heeft Jan geheten Lypprechts, zoon van wijlen Jan Jan
Lipprechts, aan Margriet, weduwe van Jan Hesselszoon van Ele `tot hoire tochte ende hoire kijnderen te erve`
een erfpacht van een mud rogge beloofd uit het huis ten westen van het erf van Claus geheten Cool
Feytmans en diens kinderen, benevens uit een stuk land geheten `den Doerenacker`111. Daags na Kerstmis in
1455 heeft Jan openlijk bekend dat hij en zijn westerbuur `vierdalve voet erfs` tussen hun beider huizen in,
voor aan de straat drie en achter vier voet breed, gezamenlijk gebruiken. Anderzijds staat deze buurman,
Godevaart Jans van Maerle, aan Jan Lipprechts zijn gedeelte en recht af, gelijk Aart Bogaert als man en
momboor van Margriet, zijn wijf, placht te hebben in het huis van Jan 112. Deze Jan Lipprechts was getrouwd
met Geertrui, dochter van Jan Buckinck, welke als weduwe is hertrouwd met Dirk Back 113. Deze Dirk Willem
Goyaart Bacx bezit het hier besproken huis in 1483114. Het is diens zoon bij Geertrui, Herman Back, die het
huis tegen een erfpacht van een half mud rogge van zijn moeder en haar voorkinderen bij Jan Lipprechts
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verwerft. In 1506 beloven deze voorkinderen `nimmermeer te spreken op dit halff mud rogge`, waar
tegenover Herman dan afziet van de opbrengst van een erfpacht uit het naastgelegen westelijk erf, welke in
1503 door Herman verkocht werd aan Joost Roelofssoen, en in 1506 Willem Heymans `douwe` geldende is
uit zijn huis115.
Op 20 februari 1510 vermindert Herman Back de lasten op zijn huis door van zijn halfbroer Jan Jan Lipprichs
een vierdedeel in een erfpacht van derdehalf mud rogge te kopen, welke Herman beloofd had te betalen
aan Geertruid, zijn moeder, heer Claas, priester, Jan Jacob en Wouter, zoons van Jan Lipprechs en Aart Jan
Beckers als man van Kathelijn, dochter van Jan Lipprechs 116. Hermans erf strekt zich uit van de straat tot de
`gemeynten optie Vloet`. Aan de zijde van de stroom zal Herman nog een huis hebben bijgebouwd. Op 23
april 1510 heeft hij een met 20 rijnsgulden te lossen pacht van een half mud rogge beloofd aan de kinderen
van Aart die Becker voornoemd, gaande uit twee huizen en hoven117. Alle rechten hierop worden in 1513
verworven door Jan Peters die Beer, de man van Kathelijn, dochter van Aart Jans die Becker 118. In datzelfde
jaar heeft Herman nog een erfpacht van vier lopen beloofd aan Jacob Jan Lipprichs, zijn halfbroeder 119.
Hermans dochter Marie trouwde met Joost Willems van den Dijck. Deze Joost, die ook in de lakenhandel van
zijn schoonvader heeft gezeten, heeft op 26 april 1532 het hier besproken huis `met achterhuyse` verkocht
aan Matthijs Aart Nulants120, nadat hij drie dagen tevoren het pand had ingekocht in een geding dat werd
aangespannen omdat twee mud rogge jaarlijks, welke zijn schoonvader op 13 november 1529 aan zijn
echtgenote Elisabeth had vermaakt, niet werden afgedragen121. Matthijs heeft het erf gesplitst en het huis
aan de straat met de helft van de werf en het gebruik van een borieweg naar de Vloed op 17 maart 1535
verkocht aan Lambrecht, zoon van Herman Back voornoemd 122. Het huis aan de Vloed wordt datzelfde jaar
nog van de hand gedaan en op 20 augustus 1535 overgedragen aan Arnt Jan Teppers123.
Lambert Back was getrouwd met Geertruid, dochter van Jacob Buckinck. Op 12 november 1557, wanneer
Geertruid al dood is, heeft hij zijn tocht in dit huis tegenover het Zegelhuis aan Herman en Ariken, zijn
kinderen bij Truiken, overgedragen aan een drapenier, Jan Rut Timmermans 124. Nu had Rutger Jan
Timmermans twee zoons die de voornaam Jan droegen, maar de Jan die hier bedoeld wordt, is naar alle
waarschijnlijkheid Jan de jonge125 die getrouwd was met Sophie, dochter van Lambrecht Herman Bacx bij
Adriana, dochter van Peter de Beer. Aan Jan de zoon van Jan Rutten wordt het huis gelegateerd bij
testament van 17 januari 1596, gemaakt ten overstaan van de kapelaan van de Sint Janskerk in Den Bosch,
Henrik Gerards van Dinther126. Op 26 maart 1610 heeft Jan Jan Rutten, drapenierder, weduwnaar van
Catharina, dochter van Cornelis Adriaan Danckloffs, met medewerking van Jan Adriaan Danckloffs en Aart
van Eersel als momboors zijner onmondige kinderen, een hofstad `daerop een huys te staen plach`, met de
grond en de materialen daartoe behorende, en het gebruik van een `beuriwegh tot de Vloet` en het
voorhoofd met de wilgen erop, verkocht en overgedragen aan Herman Cornelis Pauwels van Liebergen alias
de Ruyther. Herman krijgt een halve stuiver aan het Groot Gasthuis in Den Bosch te betalen en een roede te
onderhouden van de dijk 127. Herman heeft er niet aan gedacht het huis weer op te bouwen en de hofstad

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Otw,R.210,6v;
Otw,R.214,7v;
Otw,R.214,14bis verso;
sH,R.1283,137;
Otw,R.217,8v;
Otw,R.237,41v;
Otw,R.237,41;
Otw,R.239,23v;
Otw,R.239,62;
Otw,R.261,78v;
Otw,R.267,18;
J. Coppens, Nieuwe Beschrijving, II, 157;
sH,R.1483,386;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 25 •

13

nog in het jaar van aankoop verkocht en overgedragen aan Peter van Helmondt, die er op 13 juli 1610
eigenaar van wordt128.

25-IIIb
Peter van Helmondt heeft ook nog het achterhuis bemachtigd dat Matthijs Aart Nulants op 20 augustus
1535 heeft verkocht aan Aart Jans die Tepper. Dit erf kreeg een boriweg naar de straat.
Op 23 februari 1536 heeft Aart een cijns uit zijn huis, groot drie carolusgulden en 12 stuiver, beloofd aan
Wouter Roelof Peynenborch. In 1586 doet de schoutet van Boxtel, jonker Jan van Tsevel Jacobszoon daarvan
afstand ten behoeve van de erfgenamen van zijn echtgenote Iken Peynenborch129. Aart was deken van de
broederschap van de Heilige Catharina en heeft zijn huis, evenals de overige dekenen van het altaar op 12
mei 1537 verbonden voor de nakoming van een verplichting door de broederschap 130. In 1539 heeft hij zijn
huis verkocht aan Willem Jans van Aken131. Reeds op 6 februari 1542 heeft Willem het huis met het recht op
de helft van de houtwas tussen dit huis en de stroom overgedragen aan Goyart zoon van Claas van
Goerle132. De andere helft van de houtwas hoorde bij het huis aan de straat. Op 14 december 1546 verkrijgt
Willem Peters van Wachtendonk dit huis met `coope door naeste`133 van de `regeerders` der kinderen van
Goyart Claassen van Goerle, met name Antonis Brocken, Peter diens zoon, en Jan en Goyaart, zonen van
Mattheeus Goyaarts de Bunger134. Ook deze Willem houdt het goed maar enkele jaren: het huis met hof op
de Vloed, het gebruik van de helft van de houtwas tussen het erf en de stroom wassend, en de helft van de
`hegge`, gelegen tussen het hier genoemde hof en het erf aan de straat en tenslotte het meermalen
genoemde recht van weg, wordt op 25 februari 1549 overgedragen aan Adriaan Jan Clercx 135. Nog datzelfde
jaar, op 3 december, draagt Adriaan zijn rechten over aan Christoffel Willem Poirters en Gerard van
Asten136. Stoffel draagt zijn aandeel in 1552 over aan Gerard137. Nochtans wordt Christoffel nog genoemd bij
de overdracht aan een vrouw uit de buurt, Antonia, dochter van Wouter Bacx en weduwe van Goyaart
Coolen, welke plaatsvindt op 12 april 1554 138. Vermoedelijk is dit goed nadien opgewonnen wegens
wanbetaling van de cijns die Wouter Roelof Peynenburch in 1536 heeft gekocht. In 1615 blijkt Jan
Peynenburch, zoon van Adriaans Peynenburch, de eigendom te hebben van een huis en hof `opte Vloet bij
Colenbrugge`, gelegen tussen het erf genoemd Nobis en het erf der kinderen van Jan Bouwens. Hij verbindt
dit voor de betaling van een lijfrente van niet minder dan 28 carolusgulden aan Adriaan, zijn `eenich sone`139.
Die is priester geworden en diende onafhankelijk gemaakt te worden140.
Heer Adriaan is waarschijnlijk nog overleefd door zijn vader. Het zijn immers erfgenamen van Jan Jan
Adriaan Peynenborch die het huis naast Nobis op 20 oktober 1626 verkopen en overdragen aan Peter Aart
Dierks van Helmondt. De ene helft in het huis kwam toe aan Anneken, dochter van Gerit Peynenborch,
huisvrouw van Adriaan Pauwels, voor welke zijn opgetreden Andries Adriaan Leunincx en Gerit, zoon van
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wijlen Gerit Gerit Peynenborch, haar moeizegger. De andere helft werd op 21 juli 1625 verkregen van
Mattheeus Cornelissen van Heusden, een 'moei'zegger van de moeder van Jan Peynenborch, zoon van Jan
Peynenborch Adriaanszoon141.

25

het huis van Peter van Helmondt

Peter van Helmondt, die in Oisterwijk is begonnen was in de Wildeman op de hoek, kwam tenslotte drie
deuren verder in westelijke richting terecht, ongeveer waar het pand staat dat juwelier J. van Kampen kocht
van Marinus Casparus Domstorff (de man van Maria Alida Adriana Roosen) toen dit door diens behuwd-neef
meester Jan van den Heuvel werd verlaten. Immers, het erf van de Wildeman op de hoek werd versmald voor
een verbreding van het Vloedstraatje. Het daarnaast gelegen huis, waarvan het erf Nobis is genoemd, ging
door brand verloren. Het ten westen van Nobis gelegen erf verkreeg Peter in 1610 als een erf dat aan de
straat was platgebrand en waarop aan de Vloedzijde nog een huis stond.

Op laatstgenoemd erf is Peter gaan bouwen, want op 18 december 1610 heeft hij beloofd aan de
Bosschenaar Jan, de zoon van wijlen Aart meester-Goyaarts Kemp jaarlijks op Sint Thomasdag een loscijns
van 14 carolusgulden te betalen. Zijn onderpand bestaat dan uit een huis van drie gebouwen met een
`sijdelgebont`, dat tot kelderkamer was gemaakt; er stond tegenover het Zegelhuis derhalve een flink
gebouw, `voor met eenen steen gevel opgemaect`142. In 1625 blijkt dat het Peter ten tijde van het bestand
naar den vleze is gegaan. De cijns lost hij met 200 gulden af 143 en vervolgens zet hij zijn zinnen op
uitbreiding: in 1626 koopt hij het huis op de Vloed en in 1627 het in het oosten aanpalend erf. In 1633 wordt
zijn goed vermeld als een huis met drie hoven. Peter is dan kennelijk aan een uitbreiding bezig geweest,
want hij lost een cijns die hij het jaar tevoren vestigde144.
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Peter van Helmondt heeft dit goed rond 1636 nagelaten145. Metke, de weduwe, welke slechts voor twee
penningen, het gebruikelijke bedrag voor weduwen, werd aangeslagen, en wier vermoedelijke huurders Jan
Peters van Boecxtel en Goyaart Peter Brekelmans met ieder anderhalf oort het gelag moesten betalen, gaat
op de 27ste oktober 1643 af van de tocht in haar woonhuis aan de Plaats met de verscheidene hoven, ten
behoeve van haar dochters bij Peter. Jan Peter Stuuts als man van Geertruid en Aarnt Janssoon als man van
Margriet hebben daarop alles verkocht aan Jan Jan Nicolaas Lombaerts146. Jan werd bijgevolg verplicht twee
roeden van de dijk tussen beide bruggen te gaan onderhouden. Als lasten drukten verder op zijn aanwinst
een mud reductie-rog aan het Groot Gasthuis in Den Bosch (waarover reeds is gesproken), twee oord aan de
heren van Baseldonk en twee aan de abt van Tongerlo, welke oortjes tevoren wellicht werden voldaan met
een halve braspenning 147 welke de Baselaars alleen beurden.
In 1652 wordt het goed van Jan Lombaerts vermeld als een huis met schuur, alsmede een lopense en tien
roeden `hooffs`148. Het wordt dan bewoond door zijn zwager Jan Wouter Heymans 149. In 1650 had Jan
Lombaerts herberg De Kroon verworven, doch in 1657 doet hij die van de hand en in 1659 zit hij zelf in het
hier besproken huis 150. In 1665 bewoont zijn weduwe het151. Het is Mayke, een der drie dochters van Henrik
Lamberts van der Linden152, die de omwaterde huizing Spreeuwenburg heeft bezeten153. In 1683 wordt haar
nalatenschap door drie kinderen gescheiden en gedeeld. Er zijn veel meer kinderen geweest, namelijk tot de
nalatenschap van Marie, dochter van Jan Lombarts, zonder wettige geboorte overleden te Breda op 26
december 1667, behoorde 1/8 deel onbedeeld in het hier besproken huis 154 Bij de scheiding tussen Jan
Lombaerts kinderen in 1683, met name tussen Henrik, Anna (welke begijntje was te Diest155) en Elisabeth,
valt het hier besproken huis toe aan laatstgenoemde. Het goed wordt dan omschreven als een `woonhuys,
schuer, grondt, hoff en boomgaert`, ondermeer belast met het onderhoud van 1/3 deel van de Koestraat.
Elisabeth, dochter van Jan Lombaerts, was ten overstaan van de pastoor op 12 juni 1659 de echtgenote
geworden van Willem, zoon van Adriaan Verhoeven bij Adriaantje Aart Cleynen 156. Na de dood van haar
man heeft Elisabeth Oisterwijk metterwoon verlaten en haar goederen daar geleidelijkaan van de hand
gedaan157. In 1699 machtigt ze Leendert Stockvis om haar recht van tocht in het hier besproken huis aan de
Steenstraat, dat dan gehuurd wordt door schepen Willem Vermey, af te staan aan haar kinderen, genaamd
Anna-Maria, Adriana en Johannes Verhoeven 158. Die verkopen het dan aan Maria Roetaerts te Boxtel. Op 29
juni 1703 heeft deze het huis met `schuer, hoff en erve`overgedragen aan haar broeder Servaas Roelofs
Roeters159. Servaas was hier spoedig ingeburgerd. In 1721 komt hij voor als twaalfman voor het Lindeind160
en een blauwe maandag zit hij als vervanger in de schepenbank.
In 1756 wordt het huis vermeld als bezit van de kinderen Servaas Roeters. Het wordt dan bewoond door
Gerard Roeters. Die heet ook nog de bewoner in 1761, wanneer de eigendom van Henrik en Adriaantje
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Roeters heet te zijn. Op 12 februari 1770 woont Adriaantje te Boxtel. Als bejaarde ongehuwde dochter
verschijnt ze dan voor de openbaar notaris binnen die baronie. `Sijnde eenigsints onpasselijk dog gaende en
staende en haer verstand, zinnen en memorie wel magtig en gebruyckende` draagt ze bij schenking onder de
levenden aan haar neefje Francis Gerardus Roeters de huizing, hof en stalling over die zijn vader in
Oisterwijk bewoont 161. De neef heeft zijn zaken niet recht gehouden en doet op 6 november 1776 ten
behoeve van zijn schuldeisers handlichting van dit huis 162. De curator, meester Sjoerd Rypperda, heeft met
hun machtiging het huis in een openbare verkoop op 15 januari 1777 verkocht aan Johannes Francis van
Bree163. Kort voor de verkoop haalde Francis Roeters als huurder Cornelis van Meegen in huis 164.
Vermoedelijk was er een grotere en een kleinere woning in gemaakt; tegelijk met Johannes van Bree wordt
immers Laurens van Haaren als bewoner genoemd165. De kleinere woning werd nadien nog bewoond door
de weduwe Marten van de Zande en Leendert Mattheeu, die is opgevolgd door Jan Vromans. Dit kleiner
huis stond op de hoek en wordt met de schuur daarachter en de hof van de hoek van het huis tot op de
hoek van de heg, op 8 maart 1790 mondeling verkocht aan Adriaan Snelle 166. Adriaan was jongman en
bewoonde het kleinere huis met Jacobus van Baest. Na zijn huwelijk met Clara Adriana de Jong op 16
december 1793, koopt hij ook het grotere huis, dat Johannes Francis van Bree met zijn huishouden van
negen man was blijven bewonen. Bij het transport op 8 februari 1794 wordt uitdrukkelijk gewag gemaakt
van de `winkelbank en de planken in het voorhuis`, welke bij de koop zijn inbegrepen 167. Het echtpaar Van
Bree is daarop verhuisd naar Gilze, waar het op 22 december 1796 een uiterste wilsbeschikking maakt.
Tesamen met `haar nigt` Adriana Maria Snellen uit Tilburg heeft de weduwe van Adriaan Snellen de winkel
nog gedreven168. Ook Clara de Jong is naar Gilze teruggekeerd; ze heeft op 8 september 1826 haar huis met
schuur en erf van 24 roeden en 82 el169, achter grenzend aan een weg lopend langs de stroom overgedragen
aan de rademaker Jan van Beckhoven170, wiens moeder Cornelia de Jong was en wiens kinderen ook
behoorden tot de erfgenamen van Clara171. Jan van Beckhoven (1787 - 1832) was als zoon van Gerardus van
Beckhoven in Chaam geboren, doch hij trouwde met een meisje uit Oisterwijk, Johanna Bertens (1787 1859), dochter van Cornelis Bertens en Elisabeth Hurkens. Uit hun huwelijk zijn een groot aantal kinderen
geboren, van wie de oudste, Pieter van Beckhoven (1815 - 1891) de wagenmakerij heeft voortgezet. Tot de
jongere kinderen van het gezin behoorde Hendrikus, die in 1887 tot burgemeester werd benoemd en dat is
gebleven tot 1910172. Evenals zijn oudere broeders Pieter en Gradus (1816 - 1899), de leerlooier, bleef
Hendrikus ongehuwd.

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Otw,R.427,64;
Otw,R.494,28;
Otw,R.430,20v;
GA 268;
GA 269;
Otw,R.433,221v;
Otw,R.435,5v;
GA 2122, huisnummer 207;
F.336: wei (1); F.337: tuin (1); F.338: tuin (1); F.339: huis, schuur, erf (9);
GA 2122, huisnummer 207;
sH,Memories van Successie 1835,II (222);
J. van Sprang, Burgemeesters van Oisterwijk vanaf 1810, in De Kleine Meijerij, jrg. 11 (1958), no. 3, 23.
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overzicht
LINDEIND 25-I(a)
het meest oostelijke erf
Henrik van der Hoeven
v 1423

huis

Engbrecht Buckinc z. Gerit Buckinc x Hilla Aart van der Hoeven

6-6-1437

huis

krn Engbrecht Buckinc (bij Hilla d.w. Aart van der Hoeven)
Gerit Bock (z.w. Leonart van Sculenbroeck)
Engbrecht Aartsz. die Greve

10-1-1439

huis

Goyaart van Druten (van der Spanct?)

14-1-1439

huis

Engbrecht die Greve Aartsz.

v. 1457

Henrik z. Aart Aart(?) Herman Noydens (x Geertruid)

10-2-1482

Jan Olivier Jansen van Olmen alias van Antwerpen

3-7-1483

huis

Henrik Dicbier

21-10-1483

huis

Gerit Gerits van Berck

1-3-1487

huis

Adriaan Jans die Beer

3-2-1488

Jan Mercelis Hazen x Antonis d.w. Aart Herman Noyens opwinning

3-2-1488

huis

Gerit Gerit van Berck

14-2-1489

huis

Henrik Dirk Nellen

18-2-1492?

huis

Jan Mercelis die Haze

4-5-1495

huis

Jan z. Mattheeus Corstiaens de Brouwer

15-11-1496

hofstad

H.Geesttafel van Otw opwinning

15-11-1496

hofstad

Embrecht Goossens (= Embrecht Henrik Emmen van Riel)

10-1-1502

huis

Claas Peters van der Cameren x Heilwich d. Michiel de Beer de Wildeman

14-4-1508

huis

Wouter Jacobs van den Leempoel

Gerit van Berck opwinning

alleen L25-Ia, het oostelijk erf aan de straat

21-3-1514

Jacob Henrik Emmen opwinning

21-3-1514

huis

Embert Dirk Bacx

10-1-1527

brouwerij

Aart Aart van Fladeracken (alleen de brouwerij) Wildeman

16-5-1545

huis achterhuis

Embert Dirk Bacx x Arijken
hr en mr Henrik z. Embert Dirk Back
met het achtererf (Lindeind 26-Ib)
Goyaart Peter Colen (1529?)
v1581

Peter Goyaart Colen
Andries Lodewijk Sweerts x Elisabet Peter Goyaart Colen en Dierk Peter Goyaart Colen

10-7-1595

huis

Geraard z. Wouter Jan Bacx (x Catharina Andries Lodewijk Sweerts)

11-2-1602

huis

Peter Aart Dierks van Helmondt

blote hofstad 33 R

(1625)

20-2-1629

herschikking tot verbreding van het Vloetstraatje, met L25-II, hierna het geheel
Peter Aart Dierks van Helmondt x Metken

27-10-1643

huis (schuur)

Jan Jan Niclaas Lombaerts x Mayken d. Henrik Lamberts van der Linden

27-1-1683

huis schuur boomgaard

Elisabeth Jan Lombaerts x Willem Adriaan Verhoeven

4-4-1699

huis schuur

Maria Roetaerts

29-6-1703

huis schuur

Servaas Roelofs Roeters (L 25)
Hendrik en Adriaantje Roeters
Adriaantje Roeters

31-1-1770

huis stalling

Francis Gerardus Roeters

6-11-1776

huis schuur

handlichting

15-1-1777

huis schuur

Johannes Francis van Bree

16-5-1788

met stuk gemeint 23 R 40 voet achter de hof langs de stroom

5-3-1790
8-2-1794

2 woningen

Adriaan Snelle x Clara Adriana de Jong

8-8-1826

huis schuur

Jan van Beckhoven, rademaker x Johanna Cornelis Bertens 1832 F.336-339
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1860

huis schuur

Adriaan GHC en J van Beckhoven (hs B100)

1894

huis looierij

Alphons Cornelis van Haaren

F.1263, 1264 (F.336)

later alleen oostelijk deel F.1747

deel oost:
1947

B332 na 1947 Dorpsstraat 50

1949

huis schuur

Cornelis Arnoldus Johannes Josephus van Beckhoven

LINDEIND 25-Ib
het oostelijke erf aan de Vloet
Embrecht Goossens (zie L25-Ia)
5-1-1500

huis

Peter z. Laureis Colenz. (ook Groys)

14-5-1520

huis

Goyaart Peter Coelen
Peter Goyaart Colen (de Verver 1613)
Dierk Peter Goyaart Colen x Anna Claas Andries Peynenborch
Cornelia Dierk Peter Goyaart Colen

10-7-1595

Geraart Wouter Jan Bacx
zie geheel, Lindeind 25-Ia

LINDEIND 25-II
het middelste erf
v. 1423

Claus gen. Cool Feytmans
Laureis Groys x Kathelijn d. Cool Feytmans

19-7-1483
6-11-1483

huis

Laureis Laureins Groys

14-11-1495

hofstad met poort

Embrecht Henrik Emmen ofwel Embrecht Goossens

7-1-1529
7-1-1530

huis

Jan n.z. hr Andries Emmen x Elisabeth d. Adriaan Coolen

13-6-1531

huis

Ariaan Matthijs Scellens x Willemken d. Jacob Everts

8-1-1540

huis

Goossen Jan Teppers

22-4-1545

huis achterhuis

Adriaan Willem Henrik Hicspoer

25-2-1547

huis werft

Embrecht Bacx

5-2-1556

huis

Arnt Jan Teppers opwinning

Dierk Embrecht Bacx
5-2-1556

Jan Jan Doremans
Jan Embert Bacx
Jan Janssen Peynenborch (de helft en 1/5 in de andere helft)
Henrik Lonis Peters (van Megen) en Anneken d. Jan Laureynssen (4/5 in de helft)

17-6-1627

hofstad

Peter Arnt Dierks van Helmondt (4/5 in de helft) Nobisken

31-10-1628

afgebrand

de helft en 1/5 in de andere helft aan de vrijheid waarna 20-2-1629 herverkaveling van Vloetstraatje

1926

erf

Theodorus Wilhelmus Maria Roosen F.1746

1931

huis

Petrus Cornelis Roosen, industrieel

1941

huis

Marinus Casparus Domstorff, rijksambtenaar

deel west langs de straat

1947

B333, na 1947 Dorpsstraat 48

1969

huis

Johannes Gijsbertus van Kampen, horlogemaker

LINDEIND 25-III(-a)
het westelijke erf
Aart Bogaert x Margriet
v. 1450

Jan Lupprechts z. Jan Jan Lipprechts x Geertrui d. Jan Buckinck

v. 1482

zij xx Dirk Willem Goyaart Back

v. 1506

2 huizen

26-4-1532

huis achterhuis

Herman z. Dirk Willem Goyaart Back
Marie d. Herman Bacx x Joost Willems van den Dijck opwinning
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25-IIIa het westelijke erf aan de straat (het zuidelijke deel zie onder L25-IIIb)
17-3-1535

huis

Lambrecht Herman Back x Aryken Peter de Beer xx Geertruid d. Jacob Buckinck

12-11-1557

huis

Jan Rut Timmermans, drapenier x Sophia Lambert Bacx

17-1-1596

Jan Jan Rutten Timmermans x Catharina d. Cornelis Adriaan Danckloffs

26-3-1610

hofstad

Herman Cornelis Pauwels van Liebergen alias de Ruyter

13-7-1610

afgebrande hofstad

Peter Aart van Helmondt

huis 3 gebonten en zijdelgebont als
kelderkamer met steengevel

met achtererf (1626)
zie verder Lindeind 25-I

LINDEIND 25-IIIb
het westelijke erf aan de Vloet
zie L25-III-a
Matheeus Aart Nulants
20-8-1535

huis

Arnt Jan Teppers

29-4-1539

huis

Willem Jans van Aken

6-2-1542

huis

Goyart z. Claas van Goerle

14-12-1546

huis

Willem Peters van Wachtendonk

25-2-1549

huis

Adriaan Jan Clercx

3-12-1549

huis

Christoffel Willem Poirters en Gerard Henrik van Asten x Beatrix

16-5-1552

huis

Gerard van Asten (geheel)

12-4-1554

huis

Antonia d. Wouter Bacx wede Goyaart Coolen

v1615

Jan Jan Adriaan Peynenburch

20-10-1626

huis

Peter Aart Dierks van Helmondt
zie verder L26-IIIa

uit: www.devrijheidoisterwijk.nl 26-10-2009
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