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In 1736, toen Oisterwijk zijn eerste huisnummering kreeg, lag hier een groot erf. Hierachter lag 
een gemeenschappelijk bleekveld, 'de Groene Borstlap', dat afzonderlijk besproken wordt. Zoals 
nu bestond het echter lange jaren uit twee erven. Een aanvankelijk smalle doorgang aan de 
westzijde naar de stroom is uitgegroeid tot een uitvalsweg. Die werd na het plotselinge 
overlijden in 1952 van burgemeester Jan Verwiel naar hem vernoemd. Tevoren heette die naar 
een van de eigenaren aan weerszijden: Colendijk, later Suisendijk. De Lind 4 is een gemeentelijk  
monument. 
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24-I 

 
 

Waar de Nederlandse Credietbank, die later Fortisbank werd, is gevestigd, heeft in het begin van de 15e 
eeuw Jacob van Ele Aart Houtappelszoon een huis. Zijn `nawijf` Aleid Jan Vanysdochter doet in 1433 afstand 
van haar tocht daarin (alsmede van haar tocht in een erfpacht van één mud rogge) ten behoeve van haar 
eigen kinderen, Henrik en Aart Appels. Henrik staat zijn rechten in dit huis af aan zijn broeder Aart en 
verkrijgt daartegenover alle rechten op genoemde erfpacht uit een deel van de `Hoersenbeemd`, gelegen 
tussen `dat Goerbroeck` en `die Langdonck` enerzijds en het erf van Jan van Catwijck anderzijds. 

In 1443 heeft Aart geheten Appels, zoon van Jacob van Ele Aart Houtappelszoon, dit huis benevens een weg 
in westwaartse richting naar de gemene Vloedstraat over `die messen Peter Sgreven`1 verkocht aan 
Embrecht, zoon van Goeswijn Goeswijn Matheeussoen2, een Van der Borch3. Als lasten drukken dan op het 
erf slechts de hertogcijns en het onderhoud van een roede van de dijk, tot welk onderhoud eerst de 
eigenaar van het erf van Jacob van Ele ´aen dat raethuys´ verplicht was. In 1479 krijgt Embrechts zoon Jan 
dit huis toegescheiden; die belooft dan aan zijn zuster Marie een lospacht van anderhalf mud rogge, na 
verloop van zes jaar te lossen met 35½ peter4. Een derde deel van deze lospacht is door Maries man, Peter 
Willems van der Heyen, in 1482 verkocht aan Arnt Jan Beckers5. 

 
 
 
1
  Peter die Greve is een zoon van Jan die greve. Hij gaf aan Jan de natuurlijke zoon van Aart Wolfaert een erfpacht van een 

half mud rogge, die in 1457 wordt overgedragen aan de heiliggeestmeester Jan Henriks van den Doren. Het pand waaruit 
de erfpacht gaat grenst achter aan de gemeint geheten de Vloet. Den Arme gegeven, blz. 140, nr 175; 

2
  Otw,R.153,3v; zie ook sH,R.1214,165; Engbrecht heet in 1445 kortweg Engbrecht Goeswijnssoen. Den Arme gegeven, blz. 

146;  
3
  sH,R.1219,3v;  

4  Otw,R.185,22v;  
5  Otw,R.188,39;  
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Jan Embrecht Goossens trouwt met Luitgaard, de weduwe van Thomaas Wouter Maas. In 1489 belooft Jan, 
onder voorbehoud van de tocht voor Luitgaard, een erfpacht van een mud rogge uit dit huis aan zijn 
stiefzoon Wouter6. Deze, later in Oisterwijk heel bekende, Wouter Thomaas Wouters trouwt met Cristyn 
Sapeel. Waarschijnlijk is Wouters dochter Cornelia, alhoewel getrouwd met Adriaan Henrik Claassen van 
Engelen7 vooroverleden. Hun erfgenamen aanvaarden verder een geestelijke levensstaat, zodat de 
uitvoerders van hun uiterste wilsbeschikking dit huis, benevens een klein huiske daar achter, in 1548 
overgedragen aan Christoffel, zoon van Willem Janszoon8 Poirters9. Hieruit verkoopt Christoffel Poirters in 
1549 en 1551 een cijns aan Adriaan Thomas Martens. Beide cijnzen komen aan Ida Peynenborch, Adriaans 
weduwe, en na haar kinderloos overlijden en het sterven van jonker Jan van Tsevel, haar tweede man, aan 
de Peynenborchs, die ze toescheiden aan Adriaan Peter Peynenborch. Deze wint het onderpand wegens 
wanbetaling dezer cijnzen in 1589 op. 

Voordat het zover is, is Stoffel Poirters als weduwnaar van Geertruid, dochter van Jan Gijsbrechts van 
Vessem, afgegaan van de tocht in dit huis ten behoeve van zijn kinderen en kleinkinderen10, die het daarop, 
in 1563, verkopen aan Wouter Willem Heymans11. Over hem, die overigens voorkomt als schepen, is verder 
weinig bekend.  

 
 
 
6  Otw,R.195,25; Otw,R.191,7;  
7
  sH,R.1296,208; sH,R.1311,87;  

8
  Otw,R.392,102;  

9
  Otw,R.252,32v;  

10  Otw,R.266,49; Otw,R.268,1;  
11  Otw,R.267,37;  
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Zijn nazaten echter, heer Jan, `pastoor tot Riel`, zoon van Jan Wouter Willem Heymans, diens zwager 
Goyaart Buysen de jonge12 (getrouwd met Agnees, dochter van Jan Wouter Willem Heymans); hun neef 
Wouter Cornelis Wouter Willem Heymans en Henrik Jansen, de man van hun nicht Agnees, dochter van 
Willem Wouter Willem Heymans, hebben over de wijze van opwinning van de afgebrande hofstad van dit 
huis door Adriaan Peter Peynenborch `questie en differentie` gemaakt13. Tot `verhuedinge` van kosten wordt 
het raadzaam geoordeeld hen tevreden te stellen, zodat de Heymansen14 op 21 oktober 1617 `hebben 
helmelinge vertegen ten behoeve der kinderen van Adriaen zaliger`. 

 

 

24-II 
Alvorens nu verder te spreken over de lotgevallen van dit erf, wenden we de blik naar het meer westelijk 
gelegen erf daarnaast (dat waar hotel Modern was gevestigd, later bekend als het Rondje), wat reeds voor 
1617 in handen der Peynenborchs was en nadien tot in de 19e eeuw dezelfde eigenaars heeft gekend als het 
tot nog toe besproken erf. 

De oudst bekende eigenaar van het erf op de hoek is Peter die Greve, zoon van Jan die Greve, die in 1445 
heeft`vercoft Janne naturael soen Aert Wolfaerts` een erfpacht van een half mud rogge, op Lichtmis af te 
dragen uit zijn huis en hof neven `dat Vloetstraetken`15. Jan Wolfaerts heeft die pacht in 1457 overgedragen 
aan de provisoren van de Tafel van den Heiligen Geest om ingevolge het testament van Sophie, de weduwe 
van Jan Looimans, `opten jaerghetijde Soffien` onder de armen te laten verdelen `dat broet van ses lopen 
roghs`16. De provisoren tekenen in hun manuaal aan dat hun onderpand ligt `teynden den steewech opten 
hoeck van der Vloetstraeten`17. 

Nog een andere pacht uit dit huis is verkocht. Wegens wanbetaling daarvan wordt het onderpand 
opgewonnen en in 1450 verkocht aan Jacob Janszoon van der Elst18. Op 8 januari 1493 is de Tafel van den 
Heiligen Geest gericht aan het huis, daar wijlen Jacob van der Elst in te wonen placht, bijgestaan door Claas 

 
 
 
12  secretaris van de schepenbank van Helvoirt; 
13  Otw,R.311,97;  
14

  Zie over hen ook onder het Schoutenerf;  
15

  GA ged. 54,24; zie ook sH,R.1217,251v; sH,R.1217,346;  
16

  Otw,R.166,37;  
17  GA ged. 54,24;  
18  Otw,R.158,21v;  
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Pels, dienaar der stad ‘s-Hertogenbosch19. Daags daarop heeft Jan, zoon van Jan Melis Walraven, als man 
van Marie, dochter van Jacob van der Elst, zijn onbedeelde helft in dit huis `optie Cruysstraet` verkocht aan 
Matthijs Scenaerts20, de secretaris. Juist drie maanden later hebben Jan voormeld en Lenaart Aart Vendicx 
als man van Aartken, dochter van Jacob van der Elst, ook de andere helft aan die secretaris verkocht21. Dat 
jaar heeft ook de Tafel van den Heiligen Geest ten behoeve van Matthijs Scenaerts afstand gedaan van dit 
huis22. Diens lasten bestaan dan uit een erfpacht van twee lopen aan de erfgenamen van Thomaas van der 
Elst23, een van een half mud rogge aan de Tafel van den Heiligen Geest, een hertogcijns van vier 
philippusdenieren, op Sint Thomas te betalen, en de last om zijn buurman te laten wegen naar het 
Vloedstraatje. Die buurman wordt in 1494, wanneer Matthijs zijn goed belast met een erfpacht van tien 
lopen rog, Jan Maessoen genoemd terwijl hij slechts getrouwd is met de weduwe van Maas Wouter 
Maaszoon24. In 1496 heeft Matthijs, inmiddels denkelijk weduwnaar geworden van een zekere Ida, en 
derhalve optredend met zijn zoon Willem en zijn dochter Margriet, nog een erfpacht van een half mud rogge 
uit dit huis verkocht aan Marie, de dochter van Henrik Toyts25. Deze erfpacht komt in 1501 in handen van de 
Tafel van den Heiligen Geest van Gestel bij Oisterwijk26. Matthijs Scenaerts is dan hertrouwd met Kathelijn, 
weduwe van Anthonis Buckinck. De overkomst van deze weduwe brengt nieuwe huwelijksperikelen: haar 
zoon Adriaan trouwt met Margriet, de genoemde dochter van Matthijs27. Het levensonderhoud van 
Bartholomeeus, de natuurlijke zoon van Adriaan Antonis Buckinck bij Aleid, natuurlijke dochter van heer Jan 
Wijtmans, priester, wordt verzekerd28. 

 

 
 
 
19  Otw,R.198,los papier;  
20  Otw,R.198,31;  
21  Otw,R.198,6v;  
22  Otw,R.198,42v;  
23  Otw,R.210,27v; Otw,R.221,49v; Peter Jans die Greve verkocht de erfpacht van twee lopen rogge aan Aart Appels, zoon van 

Jacop van Ele. Henrik van Ele, zijn broer, verkoopt die aan Thomas Jans van der Elst (sH,R.1232,39 (1462), wiens dochter 
Margriet, getrouwd met Peter Jan Hollen, deze erft. In 1506 draagt laatstgenoemd echtpaar de tocht erin over aan hun 
zoon Thomas, die de erfpacht dan overdraagt aan Matthijs Dirks van der Elst;  

24
  Otw,R.199,8v;  

25
  Otw,R.201,18v;  

26
  Otw,R.205,46; Otw,R.205,35;  

27  Otw,R.205,35; Otw,R.210,22;  
28  Otw,R.210,22;  
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Matthijs Scenaerts staat in 1507 zijn rechten op het vruchtgebruik van dit huis af aan zijn stief- en 
schoonzoon, doch veel schiet die daar niet mee op, want de Tafel van den Heiligen Geest wint het op en 
verkoopt het aan Goossen Emmen29, zodat Adriaan Buckinck zijn rechten ook maar afstaat aan die koper30. 
Meer volledig heet die Goessen Embrecht Goessens. Hij is getrouwd met Wouter, dochter van Adriaan 
Beecken. Deze Wouter heeft in 1525 als weduwe haar tocht in dit huis overgedragen aan haar kinderen, te 
weten heer Peter, Margriet (welke trouwt met Cornelis Claas de Molder31), Heilwich en de man van Aleid, 
Henrik Michiels, die cuper32. Die hebben het huis daarop verkocht aan Peter, de zoon van Jan Hamer33. De 
koopsom is 192 gulden34. Peter schijnt met de koop een beetje te hoog gegrepen te hebben. In 1527 
bezwaart hij zijn twee huizen met een cijns van vijf carolusgulden35, en reeds in 1530 wordt al het goed van 
Peter Hamer wegens schulden verkocht36. Er schijnt evenwel een akkoord met de schuldeisers tot stand te 
zijn gekomen, want op 27 april 1538 heeft Peter Hamer `in handen Jans sijns soens geset ende den selven 
gegeven alle sijn verwerije van ketel, kuyp, lorie ende alles sgeens des totter verwerijen toebehorende is ende 
des daeraen cleeft`37. Mogelijk was de ververij in een van beide genoemde huizen gevestigd. 

 

Uiteindelijk is het huis toch opgewonnen. De koper ervan werd toen Goris, zoon van Daniel Cornelis van der 
Goes, die het in 1544 tegen een cijns heeft uitgegeven aan Thomaas, de zoon van Claas Jan Timmermans38. 
Deze scheidt in 1544 het achterste deel van zijn hof af. Dit deel wordt hierna afzonderlijk besproken onder 
de latere benaming ervan: de Groene Borstlap39. Het huis wordt door Thomaas nagelaten aan zijn zoon 
Joost en diens zwager Willem Vierleys, ook vaak Colijns genoemd. In 1580 ziet Willem van zijn rechten af 
tegen een erfpacht van een mauwer rogge en een erfcijns van zes gulden. Op dat ogenblik wordt het huis al 

 
 
 
29  Otw,R.211,los papier;  
30  Otw,R.224,49;  
31  Otw,R.235,4v;  
32  Otw,R.237,30v;  
33

  Otw,R.228,53; Jan Hamer trouwt met Margriet, dochter van Jacob, de zoon van Roelof van Dongen, ‘s hertogen leenman 
voor het goed Ter Borch: Otw,R.244,68v; zie onder Lindeind 58;  

34  Otw,R.234,27; Otw,R.235,A,27;  
35

  Otw,R.231,40;  
36

  sH,R.1804,41;  
37

  Otw,R.242,30v;  
38  Otw,R.248,47v; Otw,R.250,69v;  
39  Otw,R.248,48;  
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een jaar of zes tot zeven door Joost Timmermans bewoond. In het Oisterwijk van zijn dagen nam Joost een 
vooraanstaande plaats in als schepen en stadhouder, maar de toestand van Oisterwijk was toen door 
oorlogsgeweld en bijkomende nood allerdroevigst. Joost zijn huis brandt af, hij sterft kinderloos en heeft 
slechts schamele bezittingen nagelaten40. De weduwe van Joost Timmermans, Marie, dochter van Peter 
Wouter Roelofs Peynenborch, hertrouwt met meester Lambert van den Heuvel, de latere secretaris, en die 
doet in 1587 afstand van de tocht in dit erf ten behoeve van de enig overlevende zuster van Joost 
Timmermans, Marie, de vrouw van Willem Colijns. Het huis is dan nog niet herbouwd en Marie aarzelt dan 
ook niet alle rechten weer aan Lambert van den Heuvel af te staan41. Het gevolg hiervan is echter dat dit erf 
na het kinderloos huwelijk van Lambert en Marie niet meer in de familie Timmermans komt, doch geraakt in 
handen van de kinderen van Adriaan Peter Peynenborch, die zoals gezegd ook het naastgelegen erf in bezit 
gekregen hebben. 

De kinderen van Adriaan Peter Peynenborch genoten bijzondere genegenheid van Lambert van den Heuvel. 
Ze waren niet alleen kinderen van de broeder van meester Lamberts vrouw, doch ook kinderen van diens 
eigen zuster Meriken van den Heuvel. In 1617 raken de kinderen volwassen. Aan de oudste, Jan Adriaan 
Peynenborch, laat meester Lambert de uitoefening van zijn secretariaat over. Op 29 november 1617 heeft 
Jan, ook handelend voor zijn broeder Dierk en zijn zuster Lucia een cijns van negen gulden, te betalen op 
Sint Andriesdag, beloofd aan Jan Reiner Heesters, de stiefvader van hun neven Dierk en Cornelis, de zonen 
van Goyaart Adriaan Claas Comans bij Cornelia, dochter van meester Dierk van den Heuvel. Kennelijk wordt 
deze last opgenomen in verband met de herbouw van een huis op de erven der kinderen Adriaan Peter 
Peynenborch. Het onderpand wordt omschreven als een huis en hof, hofstad, schuur en grond met een 
werft, gelegen binnen de vrijheid `aende Plaetse omtrent de Cruysstrate`, gelegen tussen het erf van de 
erfgenamen van meester Dierk van den Heuvel (bedoeld wordt het onder Lindeind 23 behandelde erf) en de 
`gemeyn Vloetstrate`, strekkende met een einde aan de gemene straat en met het andere einde eensdeels 
aan de gemene Molenstroom (dus met de werft van het meest oostelijke erf) en eendeels aan het gemeen 
`bleyckvelt genoempt den Borstlap` (dus met het erf wat tevoren in handen van Joost Timmermans was). Tot 
meerdere zekerheid wordt een stuk grond van 2½ lopense in de Schijf, genaamd `den Blauwen Acker` tot 
onderpand gesteld42. In 1622 heeft meester Lambert van den Heuvel een geldbedrag ter grootte van de 
gekapitaliseerde waarde van de cijns verschoten aan meester Dierk Comans, welk geldbedrag vervolgens `bij 
hem in sijn studium tot Loven geemployeert` is. In dat jaar scheiden en delen de kinderen van Adriaan Peter 
Peynenborch. Voor Lucia, die dan 22 jaar oud is, treden op Goossen Wouter Peter Peynenborch en Lambert 
van den Heuvel, haar ooms. Alsdan krijgt meester Jan Peynenborch, welhaast vanzelfsprekend, het nieuwe 
huis met naastgelegen hof. Meester Dierk, die het jaar daarop secretaris van Moergestel zal worden, 
verwerft De Blauwe Akker43.  

In 1636 gebruikt Philips Cornelis van Beeck - beter bekend als Verbeeck - `als huerlingh een huys ende schuer 
metten hoff, groot XXIIII roeyen ende XIII roeyen dries`. Hij wordt hierom aangeslagen voor anderhalve 
stuiver en `van sijn welvaren` voor twee oord44. 

Jan Peynenborch, die nog als secretaris ingevolge de politieke reformatie is ontslagen, heeft drie dochters45 
uit zijn huwelijk met Janna, dochter van Gerit Aarts van den Wiel achtergelaten, te weten Jenneke, welke 
trouwt met Johan Vromans en als kinderen heeft Maria, Lucia, Jan en Gerard heeft; Marie, die trouwt 

 
 
 
40  Otw,R.282,54;  
41

  Otw,R.284,58;  
42

  Otw,R.311,111;  
43

  Otw,R.316,17;  
44  GA 241,5;  
45  P.D.M. Pijnenburg,De Oisterwijkse tak,pag.75.De zoons schijnen allen jong gestorven te wezen;  
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meester Marten van Hees, notaris te Oisterwijk, die als weduwnaar hertrouwt met Elisabeth Volders46, en 
ten derde Lucia Peynenborch, welke door haar moeder nog wordt overleefd47. 

 

Jan Peynenborch wordt in de eigendom van dit huis opgevolgd door Marten van Hees en zijn huisvrouw. Zij 
hebben een groot aantal kinderen: Hendrik van Hees; Gijsbert, die trouwt met Anna Maria, dochter van 
Govert van der Aa en Maria Melis48; Cornelis van Hees, die trouwt met Barbara van der Aa, een volle zuster 
van Anna Maria; Geertruid, welke trouwt met Arnoldus Timmermans uit Arendonk en als kinderen heeft: Jan 
Baptist Timmermans, Arnoldus en Maria49; Adriana van Hees, welke trouwt met Marten van Beurden; en 
tenslotte Lambert. 

Meester Marten van Hees wordt door de scheiding en deling tussen zijn kinderen in 1692 opgevolgd door 
zijn zoon Hendrik, wiens bezit wordt omschreven als een woonhuis, schuur, stalling en hof naast de 
`Koeystraat`, welke straat voor een derde onderhouden moet worden door Hendrik50. Evenals zijn vader 
oefende Hendrik het beroep van procureur uit. Bij zijn testament van 4 juni 1701 vermaakt hij zijn huis, 
benevens zijn vorderingen op grond van levering van bier, aan zijn broeder Gijsbert. Nadrukkelijk wordt 
melding gemaakt van de hof met de bomen daarop51.  

Gijsbert van Hees heeft Anna Maria van der Aa als weduwe met vijf minderjarige kinderen achtergelaten. De 
weduwe is hertrouwd met Gommer Simons van Esch, die, schoon `geensints lesen noch schijven cunende`, 
op 11 januari 1712 werd aangesteld tot collecteur der beden52. Simon zal toch wel bij bestuur te pas 
komende hoedanigheden hebben gehad, want hij was stadhouder van de kwartierschout . . . maar de 
regenten hadden er geen belang bij daarop te wijzen toen de administrateur van het `Comptoir der Beeden`, 
Lambert Painetvin, hen aansprak voor betaling van de achterstallige beden. Alle schuld voor de wanbetaling 
leggen ze bij de vrouw van Gommer van Esch. Zij wrijven haar aan misbruik gemaakt te hebben van de 
onbekwaamheid van haar man en op grond van het collectboek voor 1696:0:2 gulden `soo bij ommegangen 
als bij executie ten precipitanste ende rigoureuste jegens diegene die niet aenstonts maer alleenlijck, volgens 
het aloude gebruijck, allengskens trachte te betaelen` geïnd te hebben. Zoveel is zeker dat Anna Maria van 

 
 
 
46

  Zie genealogie van Liefbergen; Zijn huwelijk met Maria werd gesloten op 19 augustus 1646 (N.5256,47v), dat met Elisabeth 
werd geregistreerd door de schepenen van Asten op 24 mei 1676; 

47  Otw,R.375,I,1v;  
48

  Zie onder Lindeind 15;  
49

  Otw,R.410,116;  
50

  Otw,R.477,185;  
51  Otw,R.480,134;  
52  GA 31,30;  
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der Aa in gijzeling op de Bossche gevangenpoort werd gelogeerd om het afdragen der beden te 
bespoedigen. Lambert Painetvin dorst haar echter niet vast te houden, ofschoon de regenten te Oisterwijk 
het standpunt innamen dat de substituut van een collecteur zich op gelijke wijze had te verantwoorden als 
de collecteur zelve. Hij kon veel gemakkelijker de regenten zelf aanspreken. Nog in het midden latend in 
hoeverre zulks mogelijk was, richtten deze een verzoekschrift tot de Staten Generaal der Verenigde 
Nederlanden, te kennen gevend dat zij de nodige gelden wilden lenen. De Hoog Mogenden meenden echter 
dat de regenten maar verhaal moesten zien te vinden in de goederen van de collecteur. Inderdaad werden 
de beesten en het paard van Gommer van Esch openbaar verkocht53, maar over de echtelieden wordt 
geklaagd dat `niet te min sij alsoo in haer volle huijshouden in het beste der gemelde vrijheyt sitten met 
hetzelfde paert ende de selve beesten die quansuijs vercocht sijn geweest, maer op den naem van een 
minderjarige voorsoon weder ingecocht sijn`. Op 5 september 1713 werd ten behoeve van de kinderen van 
Gijsbert van Hees afgegaan van tocht. 

Voor de regenten, die geen geld mochten lenen om de beden te voldoen, zat er inmiddels weinig anders op 
dan weer opnieuw bij de poorters aan te kloppen. Ze zagen daartegen erg op `vermits de notoire, 
menichvuldige gestadige oppositien die daer tegens te duchten sijn`. De tegenstand begon al bij degene die 
de twijfelachtige eer genoot tot nieuwe collecteur te zijn verkoren. Daags nadat hem het collectboek is 
thuisbezorgd, komt Andries Herbert de Cort met zijn zoon Herbert ter secretarie en hij heeft dit `al 
vloeckende ende swerende op een gansch verwoeijde wijse op de banck der secretarije alhier soo hevigh 
laeten nederwerpen, dat het van het ene tot het andere eijnde van de banck schoof`. Tegelijkertijd wendt 
Andries zich tot de Raad van State. Op 18 mei wordt het boek daarom bezorgd bij Dirk Michiels van Iersel, 
waarna in de notulen van de vergadering van schepenen van ‘s anderendaags wordt opgetekend dat Dirk 
het boek `dese morgen onder veele harde woorden op een onbetamelijcke wijse op de taefel ter secretarije 
alhier nedergeworpen heeft, sonder hetselve weder te hebben willen medenemen`. Op 21 juli ligt het 
collectboek er nog! En in 1716, op 30 april, wordt vastgesteld dat Dirk van Iersel `seer weijnich heeft konnen 
ontfangen, dewijl de luijden die hare Beden albereyts voldaen hadden aen den eersten collecteur weijgerige 
en onwilligh bleven denselve andermael te betalen`.  

 

Met de kinderen Van Hees liep het inmiddels slecht af54. Hun voogden Adam Martens van Beurden en 
Govaart Goverts van der Aa krijgen op 30 juli 1715 te horen dat ze Marten, Govaart, Marie, Johanna en 
Hendrik van Hees maar moeten `doen verhuysen uit de huysinge en hoff binnen dese vrijheyt op de hoeck 

 
 
 
53  GA 151,46v;  
54  Zie over de kinderen van Gijsbert van Hees: Otw,R.403,168; Otw,R.478,193 en Otw,R.485,202v;  
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vande Koestraet, vermits deselve moeder heden` in Den Bosch in strikte gijzeling is gebracht `ende de 
stiefvader vluchtich is`. Volgens de regenten is door de nalatigheid der momboors veroorzaakt dat de zegels 
`op de deur van het voorcamertje aende rechterhandt in het voor incomen der gemelde huysinge 
midtsgaders de zegels op de boven of onder deuren des cas staende op de keldercamer aende linckerhandt 
van het inkomen derselver huijsinge` verbroken zijn en de meeste goederen weggenomen. Door alle bedekt 
verzet duurt het toch nog tot begin 1716 voordat de opwinning van de hier besproken huizing, stalling, 
schuur, `verkenskooij` met hof en `blijckveltje daeraen` aan het `Merkvelt` wordt opgewonnen en verkocht. 
Kopers worden de echtelieden Paulus Suijs en Maria Pieren, welke ook handelen voor de kinderen van 
Paulus uit diens eerste huwelijk met Catharina Vlemmincx55. Wanneer de erven Paulus Suijs in 1738 
scheiden en delen komt dit goed, bestaande uit een huis met twee ververijen, hof, toebehoorten en 
gereedschappen, aan Arnoud zoon uit het tweede huwelijk, die hier samen met zijn ongetrouwde broeder 
Peter woont56. Terzijde zij vermeld dat Arnoud ook nog het naastgelegen oostelijke erf, wat bij de scheiding 
en deling aan Cornelis van Rees was toegevallen, overnam. Arnoud vergaarde een groot vermogen. De 
waarde van hetgeen hij naliet was meer dan 200.000 gulden57. Hendrik, zijn zoon uit tweede echt, is hem als 
eigenaar van het hier besproken goed opgevolgd en sterft hier op 1 juli 1811. Op 1 april 1814 wordt zijn 
nalatenschap verdeeld. Dan krijgt Hendriks broeder Francis als vierde lot het huis aan het Lindeind, op de 
hoek van de Koestraat, geschat op een waarde van 2000 gulden. Deze Francis zet ook de firma Weduwe 
Arnoud Suijs voort58. Hij sterft zonder nakomelingen en zijn erfgenamen brengen zijn goederen in een 
openbare verkoop op 4 februari 1822. De gemeenteontvanger Antonie van Erp wordt koper van dit huis op 
de hoek59. Het hier besproken hoekhuis is volgens het kadaster later in handen van smid Marten van Iersel 
gekomen. De naastgelegen weg in de richting van de Colenbrug bleef in de volksmond de Suysendijk heten. 

 

     

 
 
 
55  sH,R.1707,137v; Otw,R.468,153v;  
56

  Otw,R.487,256;  
57

  Otw,R.498,100;  
58

  sH,Hypotheekkantoor.25,144v;  
59  Otw,N.5349,100; Otw,N.5349,129; het huis op de hoek wordt omschreven als een huis met schuur en erf (7), beslaande vijf 

roeden en 40 el (F.333) en een tuin (1) van 23 roeden en 60 el (F.334). 
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 24(-I) 

   

  oostelijk erf 

  Jacob van Ele Aart Houtappelszoon x ? xx Aleid Jan Vannys 

12-6-1433 huis Aart Appels z. Jacob van Ele Aart Houtappelszoon 

  Embrecht z. Goeswijn Goeswijn Matheeussoen (van der Borch) 

10-1-1480 huis Jan Embrecht Goossens x Luitgaard (wede Thomaas Wouter Maas) 

  Wouter Thomas Wouters x Christina Dierk Sapeels 

25-4-1548 huis achterhuis Christoffel Willem Jan Poirters x Geertruid Jan Gijsbrecht van Vessem 

14-1-1564 huis, achterhuis Wouter Willem Heymans 

21-10-1617 afgebrand Adriaan Peter Peynenborch (opwinning) 

 huis hofstad achuur werf het geheel 

9-3-1622 huis schuur 2 hoven werf mr Jan Adriaan Peynenborch secretaris van Oisterwijk x Janna d. Gerit Aart van de Wiel 

27-8-1692 huis stalling dries mr Marten van Hees, notaris te Oisterwijk x Marie d. Jan Peynenborch 

29-8-1692 huis schuur stalling dries Hendrik Marten van Hees, procureur 

4-6-1701 huis schuur stalling Gijsbert Marten van Hees x Anna Maria van der Aa (hertr. Gommer Simons van Esch)  

2-1-1716 huis stalling schuur varkenskooi 
bleekveld 

Paulus Suijs x Catharina Vlemmincx xx Maria Pieren 

5-2-1738 
10-7-1738 

huis 2 ververijen Arnoud Paulus Suijs x Elisabet Habraken 

27-5-1795 huis stalling  Hendrik Arnoud Suijs 

1-12-1813 huis Francis Suijs nr 203 

4-2-1822 huis stal schuur 1 L Antonie Rutger van Erp, gemeenteontvanger nr 203 F.333/334 

1856 huis schuur Martinus van Iersel, smid x Adriana van Arendonk xx Johanna van den Boer na 1856 F.525 na 1862 F.584/585 

  splitsing in twee erven langs de Lind, hier het oostelijke 

1863 huis Carel Joseph van den Berg, gepensioneerd kapitein x Frederique Alexandrine Vernede 

1873 huis Adriaan Jacobus van Winsheym, gepensioneerd kapitein 

1874 huis Dirk Bloemen, makelaar x Dina Alida Holleman 1913 herbouw, na 1913 F.1553 

1929 huis Henricus Wilhelmus Franciscus van der Aa c.s.  

1934 huis Marinus van Velthuijsen, koffiehuishouder F.1880 
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  achterste stuk bij erven langs de Suisendijk 

1942 huis Jacob Cornelis Ploeger, koopman 

1949 huis NV Nederlandsche Credietbank 

  B317 na 1947 De Lind 4 

   

   

  LINDEIND 24-II 

   

  westelijk erf 

v.1445  Peter die Greve z. Jan die Greve 

1450  Jacob Janszoon van der Elst 

8-1-1493 huis Tafel H.Geest van Oisterwijk 

9-1-1493 
9-3-1493 

huis Matthijs Scenaerts x Ida xx Kathelijn (wede Antonis Buckinck) 

1507  Tafel H.Geest van Oisterwijk (opwinning) 

29-1-1507 
6-2-1507 

huis Goossen Embrecht Goossens x Wouter d. Adriaan Beecken 

7-1-1525 huis Peter z. Jan Hamer  

 2 huizen  

  Goris z. Daniel Cornelis van der Goes 

21-10-1544 
24-9-1546 

huis achterhuis Thomaas z. Claas Jan Timmermans x Elisabet Herman van den Broeck 

  hieraf achterste deel zie Groene Borstlap (L24b) 

18-10-1577 
15-11-1580 

huis achterhuis 1/2 L Joost Thomaas Timmermans x Marie d. Peter Wouter Roelof Peynenborch (hertr. mr Lambert van den Heuvel) 

7-8-1587 afgebrand mr Lambert van den Heuvel 

28-11-1594 afgebrand Adriaan Peter Peynenborch 

  het westelijke erf langs de Lind 

1863 huis schuur Martinus van Iersel, smid x Adriana van Arendonk xx Johanna van den Boer F.586/587 

  het achtererf na 1866 F.650 van de gemeente Oisterwijk, daarna weer hierbij 

1875 huis schuur Adrianus Antonius Emmanuel Bolsius, zouaaf, leerlooier (1840-1913) x Elisabeth Maria Christina ten Brink met 
F.817/820, na 1887 F.1176, na 1891 F.1225/1226, na 1895 F.1302/1303 

1900 huis schuur Adrianus Schonk, metselaar en aannemer na 1901 F.1385/1388 

1911 4 huizen schuur bergplaats Cornelis Schonk na 1913 F.1576/1578, na 1916 F.1625, na 1917 F.1637, na 1921 F.1686, enz. verkaveling langs 
de Suisendijk 

  afsplitsing van zuidelijk deel en verkaveling - zie bij L24b 

  langs de Lind 

1919 huis bergplaasts Alexander van Oss, slager x Sara Haas F.1576 

  B318 na 1947 De Lind 2 
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