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Waar vele jaren Jozef Font Freide zijn zaak voor woninginrichting dreef, lagen in oude tijden 
twee erven aan de straat en een al in de vijftiende eeuw ontstaan achtererf over de oude 
stroom waarop nagenoeg de gehele tijd ook een huis stond dat toegankelijk was over een pad 
vanaf de straat tussen deze twee erven. Aan het eind van de 17-de eeuw kwamen deze erven 
allen in een hand met op het achtererf een grote brouwerij. Later werd hiervan een oostelijk 
deel aan de straat afgesplitst. Daar staat nu De Lind 12. Vanwegen de verwevenheid wordt het 
ook hier behandeld. De Lind 10 is een gemeentelijk monument. 
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21-Ia 

 
 

Wij komen nu aan de bespreking van het oude huis dat was van Jan Akkermans aan de overkant van de Lind, 
waarin Jozef Font Freide een stoffeerderij hield en dat naderhand een woonhuis is geworden van Ton 
Brouwers, zoon van George Franciscus Joannes Cornelis Brouwers (1892-1955) em Antoinette Francoise 
Marie Anderegg1 (1897-1963), en voorts het in de twintigste eeuw voor de wijnhandel gebouwde pand van 
de Frans-, Adriaan- en Gerard-Berkelmansstichting waarin de familie Van der Linden-Van Keulen de 
`Speciaalzaak` voor bijzondere etenswaren dreef, en vervolgens Lidewij Willems, dochter van Joan Willems, 
een zaak voor gemaksmeubilair. 

De oudst bekende eigenaar van beide erven is Jan van den Eynde,een zoon van Jan van den Eynde2. 
Eerstgenoemde Jan van den Eynde is tweemaal gehuwd geweest. Uit zijn eerste huwelijk met Marie, 
`naturael dochter heren Wouters geheten Boem priesters` heeft hij drie dochters achtergelaten: Lijsbeth, die 
de leengoederen waarin Jan van den Eynde bestierf in 1428 krijgt toegescheiden, alsmede een erfpacht van 
een mud rogge uit de hoeve Ter Stegen bij de windmolen verwerft3; Heilwich, die is getrouwd met Jan 
Henriks van der Voert ter Nedervonder, en Aleid, welke in 1428 al weduwe is van Heiman van Eck, een 
natuurlijke zoon van de priester Jan van Eck4. Jan van den Eynde is hertrouwd met Kathelijn Jan Smolders 
dochter5. In 1436 noemen Jans buurman, Gerit van Meyensvoert, en Peter die Greve als zoon van Jan en 
Kathelijn: Peter van den Eynde `die sij hebben hoiren seggen dat oec getrouwet wesen soude`. De weduwe 

 
 
 
1  Zij werd geboren te Lisieux (Calvados, Frankrijk) als dochter van Louis Andregg (1869-1943), sigarenfabrikant te Boxtel en 

Louisa Bertha Maria Jansen (1862-1936), N.P., jrg 82 (1999), blz. 8; 
2
  Otw,R.212,17v; Otw,R.147,37v; Otw,R.154,21;  

3
  sH,R.1198,154; Otw,R.143,111,sH,R.1218,12,sH,R.1256,540v;  

4  Otw,R.156,24v; Otw,R.153,32v; Otw,R.157,1; zie ook sH,R.1209,179v; sH,R.1216,166; sH,R.1217,124; sH,R.1232,424;  
5  Otw,R.167,4; Ptw,R.154,21; Otw,R.157,22v;  
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van Jan van den Eynde en haar zoon Peter hebben de westelijke helft van het goed van Jan van den Eynde 
bezeten en de dochters uit het eerste huwelijk zullen de oostelijke helft bezeten hebben, Immers, in 1446 
heeft Aleid haar rechten in een huis en hof, benevens een werf `teynden den hof`, tussen het erf van Jan die 
Clerck oostwaarts en dat van haar stiefmoeder en Peter de zoon, afgestaan aan haar kinderen. Die6 hebben 
dit goed daarop verkocht aan Aart Wolfaert geheten Van der Heyden, zoon van Laureins van der Heyden7. 
Het bezit heet te strekken van de straat `totten gemeynen stroem geheten die Vloet`, en er drukken als 
lasten op een oude grote en een penning erfcijns aan de hertog te betalen, zeven schillingen payments 
erfcijns `aen den persoen der kercke van Oesterwijck`, vier `blaeuwe gulden` erfcijns aan Wouter Vuchts en 
een roede dijk. In 1456 belast Aart Wolfaert het erf nog met een erfpacht van één mud rogge aan Willem 
Jan Beckerszoon af te dragen8, zodat Willem Kepkens, de zoon van de schoutet, die huis en hof in 1458 
koopt, naast de oude lasten ook deze last te dragen krijgt9.  

    

Willem Kepken zet een huis aan de Vloedzijde, waarna hij het huis aan De Plaats in 1465 verkoopt aan Peter 
Jans van den Eynde, die zijn eigen huis, staande op de westelijke helft van de erven van Jan den Eynde, 
tezelfdertijd voor 60 peter van 18 stuiver verkoopt aan Henrik Henrik Moels. Over de grens tussen de erven 
van verkoper en koper wordt vermeld dat `daer een waterlaet tusschen gheet`. Behalve de koopsom bedingt 
Willem Kepken dat hij met `enen waghen sal moghen weghen totter schueren toe, ende vander schueren 
voert enen borijwech ende eenen voetpat te behouden over tvoerscreven erve tot enen huse daer after 

 
 
 
6  Heiman (in 1475 dood), zoon van Heiman en Aleid, heeft een natuurlijke zoon Claus en een natuurlijke zoon Jan die trouwt 

met Meeus, dochter van Jan Willem Beckerszoon; Otw,R.181,18v; Otw,R.192,8. De verdere kinderen van Heiman en Aleid 
zijn Jan, Aart , getrouwd met Kathelijn, natuurlijke dochter van Willem Luwys, Peter, en drie in 1444 nog onmondige zonen, 
namelijk Wouter, Jacob en Bartolomeus; voorts twee dochters, Marie, gehuwd met Jan Simon Bacx (Th. 
Boeree,Kroniek,520) en Jans of Jenneken, in 1486 weduwe van Hessel van Ele, die bij haar verwekte: Jan van Ele, Heiman 
en Margriet (getrouwd met Laureins Jan Laureinszoon; Otw,R.192,30;  

7
  Otw,R.156,24v;  

8  Otw,R.164,18v;  
9  Otw,R.166,8;  
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staende toe, behorende Willemen voerscreven`10. Peter Jans van den Eynde, die in 1482 voor het laatst als 
bewoner wordt genoemd11 zal opgevolgd zijn door zijn zoon Cornelis Peters van den Eynde die in 1486 als 
bewoner wordt vermeld12. Het huis schijnt nadien door brand verloren te zijn gegaan. De lasten worden 
derhalve niet opgebracht en rond 1508 wordt het erf opgewonnen wegens de wanbetaling van drie `nuwe 
gelders gulden` welke erfrente Jan van den Eynde ooit verkocht aan Aart Houtappels Gijsbrechtszoon13. Bij 
de openbare verkoop schijnt er geen belangstelling bestaan te hebben. Heer Laureins van den Venne, een 
der altaristen, raakt het op de laatste maartdag in 1509 niet kwijt14 en geeft het erf op 'Alrezielen` van dat 
jaar in handen van heer Reiner Croes, die het daarop niet tegen een erfcijns doch een loscijns van drie pond, 
welke gelost kon worden met zeven peter, heeft uitgegeven aan Jan Timmermans15.  

Bij de opwinning wordt nadrukkelijk gewag gemaakt van het huis aan de Vloed en de erfweg ten westen van 
het opgewonnen erf, namelijk `sal dairover wegen dat huys daer teynden den hoff`. Gezegd wordt dat `daer 
een stroem tusschen loept`, waar het erf grenst met dat van Peter Wijns (het oude achter wat Willem 
Kepken behield). Ook wordt nog eens de stokoude begrenzing vermeld: oostwaarts ligt het erf van Jan de 
Clerck wat eertijds was van Gerit Chyen, westwaarts dat van Jan de Canter, eertijds Jan Sweders erf. 

 

Jan Timmermans bebouwt dit erf weer. Hij heeft zijn tweede vrouw, Johanna, dochter van Heyman van Eck, 
als weduwe achtergelaten. Deze weduwe is hertrouwd met Goyaart Ariaan Nulants. Ten behoeve van 
Heiman Jan Timmermans gaat laatstgenoemde Goyaart in 1533 af van zijn recht van tocht in dit erf. Heiman 
krijgt aldus de gelegenheid het huis te belasten met een cijns van anderhalve carolusgulden16. Heimans 

 
 
 
10  Otw,R.172,22v;  
11  Otw,R.176,20v (1471); Otw,R.179,2v (1473); Otw,R.188,32v (1482);  
12

  Otw,R.192,5v; zie ook sH,R.1271,468;  
13

  Otw,R.212,17v;  
14

  Otw,R.213,14v;  
15  Otw,R.213,38v;  
16  Otw,R.237,148;  
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broeder Claas doet in 1544 afstand van zijn rechten op dit huis ten behoeve van Heiman17. Heiman 
Timmermans wordt in 1555 nog als eigenaar van dit erf genoemd18, maar gedurende de donkere tijd van de 
opstand horen we er niets meer van, totdat in 1593 Jan van den Heuvel, de zoon van de secretaris meester 
Dierik van den Heuvel terloops als eigenaar wordt vermeld19. Wanneer de erfgenamen van Jan van den 
Heuvel in 1648 scheiden en delen komt dit erf met een huis aan de Plaats aan Lijske, dochter van Jan van 
den Heuvel, en haar man Claas Aart Gerits van den Pasch20. Bij dit erf hoort een recht van weg, (als vanouds 
heet het), en de last van het onderhoud van een roede van de dijk aan de Achterste Brug. In 1655 belooft 
Claas Aarts aan de weduwe van Jan van Berckel, Aaltje, dochter van Thomas Dierks van den Heuvel, uit dit 
huis een cijns van tien carolusgulden te betalen21. Vier jaar tevoren had Claas al een cijns van tien 
carolusguldenverkocht aan Aaltjes schoonvader Dierk van Berckel, welke op 14 mei 1672 gelost werd in 
handen van Margriet, dochter van Dierk22. Het huis brandt weer af. Immers in 1682 hebben de kinderen van 
Claas en Lijsken een afgebrande hofstad met een hof, waarop een hertogcijns drukt van een stuiver en drie 
oort en het onderhoud van een roede dijk, verkocht aan de buurman Jan Michielsen van Iersel23. Het ging er 
de Van Iersels kennelijk slechts om te weten wat voor nieuw vlees ze in kuip neven hun woning kregen, want 
op 14 januari 1683 heeft Michiel, de zoon van voornoemde Jan van Iersel, zich sterk makend voor vader, 
deze afgebrande hofstad verkocht aan Joachim Adriaans van Esch24. De geschiedenis van dit erf, waarop 
weer een huis wordt gebouwd, is vervolgens gelijk aan die van het onder Lindeind 15 behandelde. 

Het komt aan Elisabeth van Esch25 en vervolgens aan haar zoon Bartholomeus van Tuerenhout. Diens 
erfgenamen hebben op 24 augustus 1731 hun huis, schuur, stallinge, schop, met boomgaard, alsmede met 
een brouwerij tot een woning gemaakt daarachter en een schone brouwketel, kuip en koelbakken daarin 
behorende, benevens een hof over de stroom gelegen, in het openbaar verkocht aan Cornelis Suys26, een 
achter-achterkleinzoon van voormelde Jan van de Heuvel Dierkszoon. Deze wordt als eigenaar opgevolgd 
door zijn zoon Andries Suys, en als bewoner door een drie tot viertal personen. Andries’ zoon Cornelis 
Antonie Suys gaat het huis weer zelf bewonen. 

Voordat het zover is wordt evenwel een ververij aan de oostzijde van het erf verkocht aan Johan Wollaart. 
Andries Suys kon die in 1786 missen omdat hij in Tilburg was gaan wonen27. Het gebouw van die ververij 
wordt pas in 1826 teruggekocht door de - dan in ondertrouw zijnde - schoonzoon van Cornelis Suys, 
Martinus Canters, die er een looierij begint28. Van de zes looierijen die er in die tijd te Oisterwijk waren, was 
deze de belangrijkste. Er wordt gewerkt met vier kuipen, droogzolder en touwerij29. Het woonhuis wordt tot 
1842 bewoond door de weduwe van Cornelis Antonie Suys, Johanna van Liemdt30. Op 3 juli 1839 wordt in de 
openbare registers opgetekend wat de vleeshouwer Cornelis Heesters en zijn buurvrouw `Mejufvrouw 
Johanna van Liemdt, weduwe van wijlen den Heere Cornelis-Antony Suys, particuliere` hebben `verdragen`op 
15 juni van dat jaar. Als eigenaar van het westelijke erf heeft Cornelis Heesters afgestaan `een regt van 

 
 
 
17  Otw,R.247,37v; Otw,R.259,31v; in plaats van Heiman Peter Timmermans leze men Heiman Jan Timmermans;  
18

  Otw,R.259,29;  
19  Otw,R.288,14;  
20  Otw,R.342,78v;  
21  Otw,R.349,21v;  
22  sH,R.1606,192;  
23  Otw,R.376,II,4;  
24

  Otw,R.377,II,3;  
25  Otw,R.401,125; Otw,R.471,6;  
26  Otw,R.415,140v; GA 228,34v; GA 228,36;  
27

  GA 238,19; Otw,R.432,185; Otw,R.432,192v;  
28

  Otw,N.5340,201; Laurens Brekelmans, de verkoper, kocht het pand bij de grote veiling van de goederen der Wollaarts op 6 
september 1813; Otw,N.5353,127;  

29  Provinciale Griffie,3296,tabel 5; F:327a, tuin (1); F327b, looierij (1);  
30  F.324: huis (17); F.325: weiland (1); F326: tuin (1); F.327: huis en erf (9);  
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erfdienstbaarheid van uitzigt`en wel door twee langwerpige, vierkante ramen, zowel boven als onder in de 
westelijke gevel van het huis van Johanna van Liemdt. Deze verbindt zich om de nodige hardstenen noten, 
voorzien van de vereiste duimen, waaraan de poort kan hangen die toegang moet geven tot het erf van 
Cornelis Heesters, in haar huis te laten inmetselen en `eenmaal daargesteld zijnde ten eeuwigen dage op de 
eenmaal bepaalde hoogte`te laten bestaan. Cornelis Heesters moet echter weer gedogen dat Johanna van 
Liemdt `de noodige schamppalen tegen haren muur zal plaatsen, zodat nimmer den dom van eenig rijtuig 
den muur kan raken`31. De kinderen van Anna Suys en Martinus Canters houden het huis in onverdeeldheid. 
De oudste zoon, Cornelis Franciscus Canters, vestigt een nieuwe looierij aan het Lindeind32 wanneer hij gaat 
trouwen. Aldus blijft zijn jongere broeder Adrianus Martinus Canters ( de latere burgemeester) in het 
ouderlijk huis wonen. Wanneer die verongelukt - hij struikelt te Tilburg in een kuil en valt met zijn oog in een 
regenscherm, nadat hij een bezoek had gebracht aan de kantonrechter aldaar - en zijn weduwe in het 
kraambed sterft, trekt de oudste zuster van de burgemeester bij de wezen in. 

Het is haar oudste zoon, Sjef Blomjous, vertrokken naar Zeist, die het huis met andere onroerende goederen 
te Oisterwijk, in 1939 in een openbare veiling brengt. Het woonhuis wordt dan eigendom van Jan 
Akkermans, de overbuurman; het pand ter plaatse van de oude ververij, waar Sjef Blomjous’ lederhandel en 
later zijn wijnhandel gevestigd heeft, wordt gekocht door zijn oosterbuurman, Gerard Hendrikus Berkelmans 
(1883 - 1943), de als vrijgezel gestorven broeder van voormelde Johanna Berkelmans. Dit bedrijfspand was 
ten tijde van de verkoop verhuurd aan Leopold Hollergschwandtner. Als geboren Oostenrijker werd hij 
tijdens de bezetting als vliegenier onder de Duitse wapenen geroepen. Hij wist een dodelijk vliegtuigongeluk 
voor te wenden en gedurende het verdere verloop van de krijg in zijn eigen woning onder te duiken33. 

 

21-IIa 
In het voorgaande hebben we verwaarloosd dat voormelde Joachim van Esch zijn huis rond 1685 ging 
bouwen op drie afgebrande erven: het erf dat hij in 1683 kocht en hetwelk hiervoor is besproken, en twee 
welke alreeds in zijn familie waren en waarvan de lotgevallen nu eerst worden verhaald. 

Zoals gezegd was Jan van den Eynde de eerste die beide erven, waarop later het pand werd gebouwd dat 
het nummer Lindeind 21 kreeg, in handen had. Van het westelijke erf zijn echter nog oudere eigenaren 
bekend. Voor 1390 was dit van Jacob Avenzoon, zoon van Mechteld van Eycke. Hij was een zeer welgesteld 
man, met name in Udenhout zeer gegoed. Hier gewoond heeft hij stellig niet. Uit zijn huwelijk met een 
zekere Lijsbeth werden twee zoons geboren, beiden bijgenaamd Delft (Roelof34 en Embrecht), en drie 
dochters, Mechteld (getrouwd met Gielis van Ghele), Lijsbeth en Aleid. Laatstgenoemde is getrouwd met 

 
 
 
31

  Otw,N.5384,54;  
32

  Zie onder Lindeind 8;  
33  Noud Smits, 'Vreemd volk' steeds meer eigen geworden, in: Dag Twintigste eeuw, (Oisterwijk 2000), vooral blz. 200-207; 
34  J.Hoekx,Inventaris van het archief der parochie Bokhoven, (1969), blz. 69, regest 12;  
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Wolfaart van Ghiessen. Zij behoren tot de voorouders van koningin Beatrix35. Jan geheten die Greve heeft 
nu, nog vòòr het jaar 1421, `alsulken coep ende vorwaerde als hi hebbende is van uut enen stuc lands, huse 
ende hove met synre toebehoerten, gelegen inder vrieheyt van Oesterwijc`, tussen het erf van Jan van den 
Eynde oostwaarts en dat van Peter Meeus westwaarts, `ghelijc ende in alder grootte als Jan die Greve 
voerscreven dat gecoft hadde jegen Jacob Avensoens kijnder` met halmwerping overgegeven aan 
voornoemde Jan van den Eynde36.  

Hiervoor is verhaald dat Peter van den Eynde in 1465 na de koop van het hiervoor behandelde erf zijn 
westelijk daarvan gelegen woning verkocht aan Henrik Henrik Moedels37. De lasten daarop waren twee 
philippusdenieren, een cijns van 20 stuiver aan de altaristen en het onderhoud van een roede op de dijk38. 
De koper had kennelijk moeite de koopsom van 60 peter te voldoen; in 1471 wordt aan Peter van den Eynde 
derhalve nog een erfpacht van een mud rogge verkocht39. Twee jaar later verkoopt Henrik Moels het huis 
met de weg vanuit het achtererf aan Aart Goyaart Buckincx, een weduwnaar met kinderen40. Dat zijn Jacob, 
Henrikske en Engelbeer. Laatstgenoemde trouwt met Hubrecht deClerck, zoon van Jan Embrechts van Riel. 
Dit echtpaar koopt in 1482 de andere kinderen uit41. 

In 1486 heeft Hubrecht dir huis met erfweg ten oosten daarvan verkocht en overgedragen aan Jan Claas 
Canters42. Zijn nazaten hebben het goed bijna driekwart eeuw in onverdeeldheid gehouden. Jan Claas 
Canters liet vier kinderen achter. Van de zoon Claas zijn twee zoons bekend (Claas en Gerit). De tweede 
zoon, Laureins, is reeds ter sprake gekomen bij de behandeling van het als Lindeind 10 genummerde erf. De 
ene dochter, Mechteld, is zonder nakomelingen gestorven, de andere , Heilken, kreeg uit haar huwelijk met 
Joorden die Greve meerdere kinderen. Door haar gezin ontstonden te Oisterwijk innige banden met de 
kartuizers bij Keulen. Met name in het Maagdenhuis, waar Iken, haar dochter, een der eerstelingen was, 
werden de kartuizers bij Keulen als geestelijke leidsmannen beschouwd43. Ook een kleinkind, namelijk 
Jenneken, dochter van Peter Lonis van Megen en Aleid die Greve, heeft in het Maagdenhuis vertoefd. 
Joorden, een der drie zonen van Joorden en Heilken, trad bij de kartuizers bij Keulen in. Nog geslachten lang 
behielden die kartuizers goederen onder Oisterwijk en ook met de De Greves werden vele banden 
onderhouden. Zo wordt een werk van de beroemde Dionysius de Karthizer in 1535 opgedragen aan de 
Bossche stadssecretaris meester Marten die Greve44. Naast de genoemde kinderen hadden Joorden de 
Greve en Heilken nog een zoon Marten, een zoon Jan en een dochter Cornelia, welke is getrouwd met 
Michiel Claas Bouwens van Gulick45. Uit hun huwelijk zijn kinderen gesproten. Op 5 februari 1560 heeft 
Michiel tesamen met zijn tweede vrouw, Truiken Lambert Gijsbertsdochter, aan hen bij uiterste 
wilsbeschikking 16 carolusgulden en `een wullen getauw met sijnen toebehoirten` vermaakt. 

In de loop van 1555 worden de rechten in dit huis door de nazaten van Jan Claas Canters overgedragen aan 
Dirk Hermans van den Broeck46. Diens zoon Joost heeft dit goed geërfd. Ook hier zal ten tijde van de opstand 
het huis zijn verbrand. Immers, de toezienders over Joosts kinderen hebben in 1593 verkocht aan Marten 
Dierks: een afgebrande hofstad met de materialen daarop en een weg aan de oostzijde, namelijk een voor 
 
 
 
35  W. de Bakker,Aert, Jan en Wolfaert van Giessen, grootgrondbezitters, in De Kleine Meijerij, jrg. 19 (1966),29 e.v.;  
36  Otw,R.143,58v;  
37  sH,R.1236,103;  
38  Otw,R.172,22v;  
39  Otw,R.176,20v;  
40

  Otw,R.179,2v;  
41  Otw,R.188,32v;  
42  Otw,R.192,5v;  
43

  G.Berkelmans,Het Oisterwijks Archief over Maria Lignana, in De Kleine Meierij, jrg. 15 (1961), 11;  
44

  H.Scholtens,De kartuizers buiten ‘s-Hertogenbosch, in Bossche Bijdragen,deel 16, 40;  
45

  Otw,R.262,16;  
46  Otw,R.255,1; Otw,R.255,47; Otw,R.255,58v; Otw,R.255,66; Otw,R.255,97v; Otw,R.259,29; zie voor het geslacht Van den 

Broeck onder de genealogie Kepken;  
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`waghen oft karre totte plaetse toe daer de schuer plach te staen ende een voetpat totter Vloete`47. Achter 
grenst het erf aan `het oud stroomke`.  

De koper wordt meestal Marten Dierks de Brittere genoemd. Hij is getrouwd met Cornelia, dochter van 
meester Willem Peter Bogaerts. Drie zonen hebben zij: Willem, tussen 1610 en 1613 tot priester gewijd, 
Peter en Dierk48. Ten behoeve van de bekende geldschieter Nicolaas Jan Nicolaas Donckers heeft Peter op 
10 juli 1615 een cijns van zes carolusgulden en vijf stuiver beloofd aan Wouter Aart Crillaarts, welke in 1662 
gelost wordt bij de onmondige kinderen van Jan Peter Bogaerts. Het onderpand der De Britters wordt in 
1615 beschreven als een huis aan de de steenweg met hof en boomgaard, groot 42 roede lands omtrent de 
kapel en vier lopense wei in de Buunders49. Zij verkopen in 1617 het huis 'aende Plaetse omtrent den 
raidthuyse` wat hun vader heeft gebouwd, aan Joachim Jans van Esch. Ook nu wordt gewag gemaakt van het 
recht van weg aan de oostzijde om `met waghen ende kerre tot de plaetse daer de schuere plach te staen` te 
rijden en te voet te gaan `ter Vloetenwaert`50. Op het erf drukt als last een cijns van zeven stuiver aan de 
altaristen. Deze cijns heeft Joachim van Esch in 1619 gelost51. Hij wordt opgevolgd door zijn schoonzoon 
Philips Verbeeck, wien het huis met stallinge, schuur en turfschop in 1671 wordt toegescheiden52. Nadien is 
het huis afgebrand, want Goyaartke (dochter van Joachim van Esch en Barbara, dochter van meester Jan 
Dierks van den Heuvel) weduwe van Philips Verbeeck, heeft in 1685 een afgebrande hofstad overgedragen 
aan haar broederskind Joachim Adriaans van Esch53, die alreeds het meer oostelijk gelegen erf bezat en 
aldus een groot nieuw huis kon bouwen. 

 

21b 
De aandachtige lezer zal zich nu afvragen of het bezit van beide nu ter sprake gebrachte erven voldoende 
was om dit grote huis te zetten; immers een achtererf had over een uitweg tussen beide erven verbinding 
met De Plaats. Inderdaad, maar juist dit achtererf was het eerst in het bezit van de familie Van Esch. Hoe zij 
hieraan kwam, zal nu worden aangetoond.  

Dit achtererf kreeg betekenis door het huis dat Willem Kepken er rond 1465 heeft gezet. In 1482 bezwaart 
hij dit met een erfpacht van een half mud rogge ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest en de 

 
 
 
47

  Otw,R.288,14;  
48  Otw,R304,2v; Otw,R.307,23;  
49  sH,R.1490,366;  
50

  Otw,R.311,78v; in 1623 heeft Peter Marten Dierks nog 305 gulden van verkooppenningen van dit huis onder zich: 
Otw,R.317,71;  

51
  Otw,R.318,46v;  

52  Otw,R.364,I,111;  
53  Otw,R.398,35;  
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gilden van Sint Barbara en Sint Catharina54. Ide Borchman, Willem Kepkens vrouw, blijft kinderloos en 
vermaakt de haar toekomende helft in dit huis aan de Tafel van den Heiligen Geest en het Gasthuis. In 
verband daarmede wordt het huis met hof, grenzend aan het erf van Cornelis van den Eynde, `dair een 
waterlaet tusschen gheet`, en voorts met aan alle zijden `den stroem geheyten die Vloet` door Henrik 
Kepken en zijn zuster moeder-Jan, kinderen van de schoutet, als uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking 
van hun broeder Willem Kepken in 1488 verkocht aan heer Adriaan Ansem Molders55. Voor 49 peter van 19 
stuiver heeft heer Adriaan zijn huis in 1497 overgedragen aan Jan, de zoon van Aart Wijns56. Diens kinderen 
zetten het in 1502 te bijpand57. Van hen is het Agnees welke dit huis krijgt en in 1512 voor 100 
philippusgulden op afbetaling heeft overgegeven aan Jan, de zoon van Jan die Bont. Haar neven en 
vermoedelijk erfgenamen, heer Roelof die Vriese, kanunnik van de Sint Janskerk in Den Bosch en Jacob 
Peters van Asperen staan Agnees bij58. 

 

Zeer lang blijft het goed nu onvervreemd. Het lijkt daarom goed hier uit te weiden over het geslacht De Bont 
alias De Becker. Genoemde Jan Jans die Bont is gehuwd met een Aleid59. Van hem zijn negen kinderen 
bekend; de zoons zijn Jan de Bont die men heet de Becker, over wie zo dadelijk verder wordt gesproken, 
Gerard de Bont, vermoedelijk getrouwd met Elisabeth, dochter van Aart Jacob Buckinck60, Jan de oude en 
Jan de jonge61 en Cornelis de Becker die twee zoons en een dochter heeft (de zoons geheten Peter en 
Cornelis, de dochter Anthonis). De dochters zijn: Elisabeth, gehuwd met Henrik Craen, doch kinderloos 
gestorven; Geertrui, gehuwd met Jan Jan Timmermans; Barbara, gehuwd met Henrik Henriks van Heusden; 

 
 
 
54  Otw,R.188,17v; zie ook sH,R.1251,439v;  
55  Otw,R.194,6v; zie ook sH,R.1252,290;  
56  Otw,R.202,24v;  
57

  Otw,R.206,40;  
58  Otw,R.216,27v;  
59  Otw,R.229,44v;  
60

  Otw,R.236,32v;  
61

  Een van hen is waarschijnlijk de Jan Jans de Becker die als weduwnaar van Arieken, dochter van Jan Willems van Riel is 
hertrouwd (voor 1555: Otw,R258,53) met Marie, weduwe van Jan Willems van Loen. Marie had als voorkinderen: 
Willemken, getrouwd met Jan Gijsbrecht Wouter, Marie en Catharina. Als kinderen van Jan de Becker worden genoemd 
Jan, Ariaan, Gerit, Henrik, Heilken en Jenneken (gehuwd met Wouter, de zoon van Wouter Jan Brocken);  
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en Mechteld, welke uit haar huwelijk met Willem Jans die Smit62 meerdere kinderen heeft achtergelaten: 
Eliaas, Frans (na 1536 priester geworden), Jacob, Jan en Catharina. Voornoemde Jan de Becker heeft vijf 
kinderen: als zonen Bartholomeeus Jans de Becker, overleden in 1574, in welk jaar hij nog schepen was (hij 
trouwt Anna, dochter van Embrecht Claas Colen63 en heeft als kinderen Jan (die een in 1585 onmondige 
zoon Bartholomeeus heeft64, Cornelis Bartholomeeus Jans de Bont `gemeenlyck genoempt Becker`65 en 
Goortken, getrouwd met Jan Joachims van Esch) en Goyaart Jans de Becker die trouwt Marieken, dochter 
van Jan Valckers uit Peer66 en bij de behandeling van het Lindeind 10 reeds ter sprake is gebracht67. De 
dochters van Jan de Becker zijn: Marie (gehuwd met Aart Jan Doremans), Jenneken (gehuwd met Claas Jan 
Wouters) en Anna. Uit haar huwelijk met Peter Antonis Brocken heeft Anna als kinderen Meeusken, welke 
uit haar huwelijk met Herman Herman Smolders drie dochters heeft (Lijnken, Anneken en Marieken), Marie, 
getrouwd met een broeder van voormelde Herman, namelijk Wouter Herman Smolders, Anna, Barbara en 
een zoon Cornelis Peter Antonis Brocken68. 

Jan Jans die Bont heeft het huis dat hij van Agnees Jan Aart Wijnsdochter heeft verkregen en waarop een 
hertogcijns van een oort69 of een vierde stuiver rustte, in 1518 bezwaard met vier pond70 en in 1525 
overgegeven aan zijn zoon Jan die Bont71. Na de dood van Jan blijft het huis in onverdeeldheid totdat in 
1570 alle rechten daarin worden verworven door Bartholomeeus Jans de Becker72. De schoonzoon van 
Bartholomeeus, Jan Joachim van Esch, verwerft van Goossen Gielis van der Borcht als man van Jenneken, 
dochter van Cornelis Cornelissen van Dijck in 1599 een werf binnen de vrijheid `over den grooten stroom 
ende alsoe tusschen beyde de grooten stroomen aldaer73, nadat hij in 1585 van Cornelis de Becker en van de 
momboors van Bartholomeeus, de onmondige zoon van Jan Bartholomeeus Jans de Bont de rechten op het 
huis achter het erf van Joost van den Broeck heeft verworven74. Aldus kan in 1933, wanneer Sjef Blomjous 
een bouwterrein aan de Burgemeester Canterslaan verkoopt aan de Udenhoutse bakker Boom, een 
erfdienstbaarheid van de weg over de westzijde van kopers terrein naar de openbare weg worden 
voorbehouden75. 

De rechten van Jan Joachim van Esch en Goortken, dochter van Bartholomeeus Jans de Bont, zijn verstorven 
op hun zoon Joachim Jans van Esch, die in 1626 al als propriëtaris wordt genoemd76 en van deze op diens 
zoon bij Barbara van den Heuvel, Adriaan Joachims van Esch, wiens zoon bij Christina van Beurden, Joachim 

 
 
 
62  Hoogstwaarschijnlijk behoort hij tot het geslacht Berkelmans, Otw,R.244,69;  
63  Otw,R.264,38v;  
64  Otw,R.284,23v;  
65  Otw,R.306,42; Otw,R.306,43v; Otw,R.306,53v; als kinderen van Cornelis en een zekere Engel werden te Oisterwijk gedoopt: 

Bartholomeeus op 14 oktober 1600, Anna op 7 juli 1603, Hendrik op 17 januari 1606, Jan op 17 oktober 1610 en Judocus 
op 6 augustus 1614;  

66  Otw,R.264,41;  
67  Nog worden genoemd: Hubertken, natuurlijke dochter van Goyaart de Becker, getrouwd met Denis Pauwels Reynkens 

(Otw,R.260,63) en Aart Goyaart de Becker, overleden voor 1565 (Otw,R.268,5v) getrouwd met Marie, dochter van Jan 
Gielis en vervolgens met Cathelijn, dochter van Gerit de Britter. De kinderen uit de tweede echt hebben in 1564 tot 
momboors (Otw,R.283,29) Jacob Willems de Smit en Henrik Claas de Weer (die was getrouwd met Jenneken, dochter van 
Willem Aarts de Becker bij Maria Henrik Smeekensdochter. Deze kinderen zijn Goyaart, Claasken en Marieken. Marieken is 
in 1602 weduwe van Wouter Wouter Peters van Beurden (Otw,R.297,36v);  

68  Otw,R.216,27v; Otw,R.244,69v; Otw,R.271,14; Otw,R.274,18v;  
69

  sH,R.1292,3v;  
70  sH,R.1289,432v; sH,R.1385,185;  
71  Otw,R.229,44v;  
72

  Otw,R.274,18;  
73

  Òtw,R.294,54;  
74

  Otw,R.284,23v;  
75  Hypotheekkantoor ‘s-Hertogenbosch, deel 2091, nr. 168, d.d. 4 maart 1933;  
76  sH,R.1289,432v;  
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van Esch de vader werd van Elisabeth, de huisvrouw van Vincent van Tuerenhout, aan welke als 
weduwvrouw op 3 januari 1686 is toegescheiden een brouwerij aan de Grote Plaats, met de daarbij 
behorende ketel, kuipen, koelbakken, brandwijnketel enzovoorts, alsmede een erf over de rivier gelegen77. 
In 1692 kunnen in de ketel van 12 ton nog maar negen tonnen bier worden gebrouwen. De eigenares laat dit 
doen door `de ene ende andere` der inwoners. Het achtererf, waarvan de bebouwing weer verdween, is met 
de grond aan de straat verknocht gebleven tot 1968 toen de Gemeente Oisterwijk, die koopster was 
geworden van het pand van Jan Akkermans, dit ingevolge een ruiling heeft overgedragen aan de Frans-, 
Adriaan- en Gerard-Berkelmansstichting.  

 

    
 
 
 
77  Otw,R.475;  
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 21(-Ia) 

   

  het oostelijke erf 

v.1402  Jan Jan van den Eynde x Marie n.d. heer Wouter Boem xx Katelijn Jan Smoldersdochter 

 huis Heiman heer Jan van Heck x Aleit Jan van den Eynde 

1446  Aart Wolfaert z. Laureins van der Heyden 

1458  Willem Kepkens 

23-10-1465 huis Peter Jans van den Eynde (½ aan de Plaats) 

n.1482  Cornelis Peters van den Eynde 

14-3-1508 huis kerkfabriek van Otw (opwinning) 

  hr Laureis van de Venne 

31-3-1509 hofstad hr Reiner Croes 

2-11-1509 hofstad Peter Jan Timmermans x Johanna Heyman van Heck (xx Goyaart Ariaan Nulants) 

22-12-1533 
2-1-1544 

huis Heiman Peter Jan Timmermans x Dierksken 

24-3-1588 afgebrande hofstad klein turfhuisje Jan mr Dierk van den Heuvel 

6-10-1648 huis Lijske d. Jan van den Heuvel x Claas Aart Gerits van de Pasch 

14-2-1682 afgebrande hofstad Jan Michiels van Iersel 

14-1-1683 afgebrande hofstad Joachim Adriaans van Esch 

27-3-1685  met L21a-II en L21b 

  Elisabeth Adriaan van Esch x Vincent van Turnhout 

  Bartholomeus van Tuerenhout 

24-8-1731 huis schuur stalling brouwerij 
boomgaard hof over de stroom 

Cornelis Suys x Allegonda van Iersel 

 huis ververij met 5 ketels en 2 loden 
blauwkuipen 

 

22-11-1765 2 huizen ververij erf over de stroom Andries Cornelis Suys x Anna Paulus van Druunen 

1771  hier alleen Lindeind 20A, het oostwaartse deel aan de straat; voor de rest zie L21-II 

8-5-1786 huisje 9 a 10 R krn Andries Suys 

23-5-1786 huisje 9 a 10 R  Johan Wollaart 

6-9-1813 fabriek of werkhs 12 R Laurens Adriaan Brekelmans (zie ook L20) 

8-4-1826 huisje 3 R Martinus Godefridus Canters x Anna Suys F.327a en b, na 1840 met huis west F.481/482 

1857 looierij  Cornelis Franciscus Canters c.s. (zie hierna onder Lindeind 21-II) 

  na 1945 alleen oostwaarts deel aan de Lind (zonder achtererf) F1980 

  B313, na 1947 De Lind 12 

   

   

  LINDEIND 21-I/IIB 

   

  het achtererf - tevoren zie L21a 

  Aart Wolfaert z. Laureins van der Heyden 

  Willem Kepken x Ide Borchmans 

  erfgen. Willem Kepkens H.Geesttafel en het Gasthuis 

3-3-1488 huis heer Adriaan Ansem Molders  

8-8-1497 huis Jan Aart Wijns 

  Agnees Jan Aart Wijns 

12-8-1512 huis Jan Jan die Bont x Aleit 

13-12-1525 huis Jan z. Jan Jan de Bont (de Becker) 

31-3-1570 huis Bartholomeus Jans de Becker (de Bont) 

17-11-1585 huis Jan Joachims van Esch x Goortken (Geritken?) d. Bartholomeus Jans de Bont de Werft 

20-12-1599  uitbreiding met werft oost (vgl L.19) 

29-6-1612 huis brouwhuis werft over de stroom Joachim Jans van Esch x Barbara van den Heuvel 

27-1-1671 brouwhuis brandewijnstokerij werft 
over de rivier 

krn Adriaan Joachims van Esch x Christina Willem van Beurden 
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3-1-1686 brouwerij erf over de rivier Elisabeth Joachim van Esch wede Vincent van Tuerenhout xx Jacobus Betings 

  zie het geheel 

   

   

  LINDEIND 21-II 

   

  het westelijke erf 

1390  Godefridus de Weder 

  Jacob Avenzoon z. Mechteld van Eycke x Lijsbeth 

  Jan die Greve 

4-9-1420 half huis Jan van den Eynde (zie oostelijk deel) 

  Peter Jans van den Eynde 

23-10-1465 huis Henrik Henrik Moels (Moedels) 

27-1-1473 huis Aart Goyaart Buckincx 

2-9-1482 huis Hubrecht de Clerck z. Jan Embrechts van Riel x Engelbeer Aart Buckincx 

4-2-1486 huis Jan Claas Canters 

  Mechtelt Jan Canters 

7-6-1551 
26-6-1551 
30-6-1551 
11-12-1551 

huis Dirk Hermans van den Broeck 

  Joost Dirk van den Broeck 

26-3-1593 afgebrande hofstad Marten Dierks de Brittere x Cornelia d. mr Willem Peter Bogaerts 

 huis boomgaart 42 R (1615) (Peter Marten Dierks ) 

11-8-1617 huis Joachim Jans van Esch 

27-1-1671 huis stalling schuur torfschop Philips Verbeeck x Goyaartke d. Joachim van Esch 

27-3-1685 afgebrande hofstad Joachim Adriaans van Esch 

  zie Lindeind 21-I 

  Cornelis Antonie z. Andries Suys x Johanna van Liemdt  F.324/327 

8-5-1786  hieraf oostwaarts gelegen ververij aan Johan Wollaart, zie L21-II 

 huis achterhuis na 1841 het huis aan de straat bij het erfje oost (zie hierna) F.479 481/482 van Martinus Godefridus 
Canters 

1851 2 huizen achterhuis Anna Cornelis Suys 

1857 2 huizen achterhuis Cornelis Franciscus Canters c.s. 

1866 2 huizen achterhuis Adrianus Martinus Canters nr 258  na 1885  F.1115 

1903 huis koetshuis Josephus Martinus Johannes zn Blomjous na 1911 F.1521 

1939 winkelhuis Gerardus Hendrikus Berkelmans na 1945 F.1980 

  na 1939 westwaarts deel (met tuin achter oostwaarts deel) 

1939 huis Johannes Akkermans, timmerman en koopman F.1981 en E.118 

  B314, na 1947 De Lind 10 
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