Lindeind 20
De Lind 14, 5061 HW

Ook dit huis is al lange jaren in het bezit van de familie Berkelmans, momenteel van de
familie-stichting: de Frans-, Adriaan- en Gerard Berkelmansstichting. Achter het huis stond in de
20-ste eeuw een leerlooierij. In de 17-de eeuw was hier een brouwerij. Zoals bij veel erven in
deze omgeving had dit erf ook een werft aan de Stroom. In de vroege vijftiende eeuw wordt
hier ook een 'geweer' genoemd ten behoeve van de visvangst. Het is een gemeentelijk
monument.
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De Frans-, Adriaan- en Gerard Berkelmansstichting verwierf haar bureau op De Lind op 18 april 1963 van
Johanna Geertruida Berkelmans (1879 - 1966), de dochter en laatste afstammelinge van Adriaan Berkelmans
(1832 - 1917), wier ouderlijk huis hier was.
Ter plaatse van dit huis lag in de 14e eeuw Gerit Chyens erf. Op de feestdag van Driekoningen in 1421 (n.s.)
heeft de altarist heer Willem Brock, priester, als uitvoerder van het testament van Gerit 'geheyten Syen',
zoon van wijlen Henrik Godevaarts van Ghestel en Lucije, zijn bevoegdheden overgedragen aan Aart
Andrieszoon van Hukelem ten behoeve van heer Gerit Andrieszoon van Hukelem, priester, en heer Gerit
Hughen, 'canonyck tot Lyer'. Gerit Chyen was een oom van Aart en zijn broer heer Gerit.
In 1421 is hij al even dood. Dat leiden we af uit het bestaan van een erfpacht van veertien lopen rogs die aan
Gerit Syen betaald moest worden uit het Enschotse goed ten Dijke door de erfgenamen van Jan tsPapen en
zijn vrouw Juut. We kennen Jan en Juut verder niet meer als bezitters van het genoemde goed. Een deel van
die veertien lopen, vormend een erfpacht van vier lopen, heeft Gerit voor schepenen van Oisterwijk op een
niet meer vast te stellen tijdstip 'overghegeven ende opgedragen aan Diderick geheiten Wanghe, zoon van
wijlen Aart Wanghen'; die komt ook voor als een der erfgenamen van Gerit Syen.
Daags na de feestdag van Onnozele Kinderen, 29 december 1421 heeft Diderik de erfpacht van vier lopen
afgestaan aan Henrik geheten van den Dyke ten behoeve van de fabriek der kerk van Oisterwijk 1. Daar
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sprake is van 'afgaen ende vertyen' in plaats van verkopen door Diderik, en wel 'op vorwerden die hi hieraf
hebbende mach wesen ende hieraf gewach doende met allen horen machte ende begripen', mag worden
verondersteld dat met de erfpacht door de uitvoerder van Gerits uiterste wil een jaargetijde is gefundeerd.
Gerit zal dan ook wel poorter van Oisterwijk zijn geweest al heet hij afkomstig uit Gestel, waar in de richting
van Beek de Chyendonk was gelegen, en al beurde hij in Tilburg uit grond bij de Plukvelshoeve op de
Stokhasselt en een akkerland 'die Ghybenacker' en daarbij horende erfenissen, een aantal kleine, heel oude
cijnsen. Cijnsplichtigen waren Jan Cryllaerts, Henrik Walraven, Aart Janszoon van der Amervoert, Claus
Erytszoon en Denijs die Beer. Hun opvolgers als cijnsplichtigen zijn Henrik en Gerit, zonen van Gerit
Crillaerts, Jan Wouter Fransen, Henrik Cort-daneels, voorts Peter, Denijs en Hadewich van Boerden, en ook
nog Aart Jans van der Amervoert, Steven Jans van der Amervoert, Reiner Reiners van Broechoven en
Elisabeth, de vrouw van Claus Erits 2.

Henrik Gerits Crillaerts was getrouwd met Marije, dochter van Jan Jans van Laerhoven 3. Jan Wouter Fransen
was waarschijnlijk zijn schoonbroer. Op 3 mei 1421 heeft Jan zoon van wijlen Wouter Fransen een
afgemeten stuk lands van zes lopenzaad met een huis daarop, dat Gerit zoon van wijlen Gerit Crillaerts om
een erfpacht van een mud rogge had verworven van jonkvrouw Sophie van den Steenhuse, opgedragen
gekregen door Gerit, zoon van wijlen Gerit Cryllaerts 4. Dit huis is gelegen 'aen een stede die Eertborn onder
Westilborch'. In 1418 was al gebleken dat Jan aan zijn grond aan de Stokhasselt niet erg gehecht was, want
hij erkent in 1418 'twee lopensaet of daer omtrent' gelegen áen die Stochasselt' verkocht te hebben aan
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Otw,R.143,91 (S.Ketelaars, regest 718)
Otw,R.143,90, 91v (S.Ketelaars, regest 707 en 721)
Otw,R.143,91 (S.Ketelaars, regest 717)
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Daneel zoon van wijlen Jan Langh-Daneelszoon van der Stochasselt, Jan Daneels, en Hubrecht Back Juut
Hubrechtszoen5.
De verkaveling van de grond aan de Stokhasselt en de schenking aan de kerk doen vermoeden, dat Gerit
zonder afstammelingen is gestorven. Zijn nalatenschap wordt gevierendeeld. Het verband tussen de
groepen erfgenamen, die elk een vierde van de erfenis mogen verdelen, kennen we niet. De groepen duiden
we gemakshalve aan als staken. Voor de eerste staak treedt Gerit van Meyensvoert, zoon van wijlen Wouter
van Meyensvoert - die we kennen als schepen van Oisterwijk - op; voor de tweede tak Aart Andrieszoon van
Hukelem, die een buitenkansje goed kon gebruiken omdat hij met zijn metgezellen aan zoengeld honderd
arnhemse gulden had te voldoen en ook nog een bedevaart had te maken 6; voor de derde staak treden de
reeds genoemde Diederik Wanghe en zijn 'neve' Wouter Back, zoon van wijlen Gheerlec Bacs, een
zusterskind van Diederik; voor de vierde tak treedt Margriet geheten Putkuup op, een dochter van wijlen
Hillegond van den Poel7.
De erfgenamen hebben het erf vermoedelijk niet in de familie gehouden, al is dit niet duidelijk wanneer ze
op de eerste augustus 1422 tot scheiding en deling komen, wanneer Hillegond al niet meer in leven is. Deze
Hille van den Poel was een zuster van Gerit Chyen8.
Op 20 april 1421 is dit erf met het huis erop voor 53 Arnhemse gulden alsmede een erfpacht van een mud
rogge, af te dragen op Sint Andriesdag, in bezit gekomen van Aart Peters de Molder 9, wellicht een zoon van
Peter Moelner die rond 1433 'in Haerlem van live ter doet koemen is`10. Ook de Van den Eyndes, die op het
goed Ter Stegen hebben gezeten zijn gerechtigd geweest in het hier besproken goed en van hen heeft een
zoon van Engbrecht van Riel, namelijk Jan die Clerc, het hier besproken huis met hof en een geweer om
vissen te vangen op de stroom, verworven. De rechten van een der dochters van Jan Jansen van den Eynde,
geheten Lijsbeth, zijn verkregen door de Bosschenaar Jan Jans Sampson 11. Op 6 augustus 1439 heeft deze
Jan, tesamen met de erfgenamen van Jan Jansen van den Eynde, zijn rechten in dit goed aan Jan die Cleirck
zoon van Engbert van Riel overgedragen, onder afstand van het recht van vernadering door Wijtman, de
zoon van wijlen Jan Witen, een Van den Dael. De lasten op het huis zijn dan de plicht tot onderhoud van een
deel van de bekende dijk ter hoogte van de brug en voorts 15 penningen, een cijnshoen, twee oude
zwarten, alsmede een erfpacht van een mud rogge, af te dragen aan de Tafel van den Heiligen Geest in Den
Bosch12. Jan de Clerck heeft hier kennelijk gewoond13. Zijn schoonzuster Heilwich, dochter van Hubrecht
Piggen, verkoopt hem in 1451 een erfpacht van vier lopen, welke zij erfde van haar moeder, Arkenraad, en
welke deze, toen zij weduwe was, verwierf van Jannis van den Eynde, de natuurlijke zoon van Wijtman14. In
1458 heeft Jan die Clerck nog een erfpacht welke zijn goed bezwaarde ingekocht 15.
In 1465 heet Jan nog de eigenaar van het hier behandelde huis 16, maar in 1473 is reeds sprake van Juut, de
weduwe van Embrecht de Clerc, de zoon van Jan voornoemd 17. In maart 1501 schijnt zij nog genotsrechten
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Otw,R.143,6 (S.Ketelaars, regest 61)
Otw,R.143,92v (S.Ketelaars, regest 724)
Otw,R.143,91 (S.Ketelaars, regest 718); Hillegonds vader is ook Henrik Godevaarts: Otw,R.147,37v (S.Ketalaars, regest 209);
Otw,R.143,91 recto en 92v; Otw,R.144,38 (S.Ketelaars, regest 233); 57; zie ook de genealogie Wanghen;
sH,R.1192,125v;
Otw,R.148,-;
sH,R.1245,67v; Jan Sampson, weduwnaar van Henrik Jan Gielissen, heeft een zoon Jan;
sH,R.1209,115;
Otw,R.156,24v;
Otw,R.159,18;
Otw,R.166,25; Otw,R.164,18v;
Otw,R.172,22v;
Otw,R.179,2v;
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te hebben18, maar in oktober van datzelfde jaar wordt de oudste zoon van Embrecht de Clerc, geheten Jan
Embrechts die Clerck, als eigenaar genoemd 19. Ook in volgende jaren wordt hij genoemd 20, onder meer in
1509, wanneer wordt verwezen naar de tijd dat Gerit Chyen nog eigenaar was 21. In 1521 belast Jan de Clerck
zijn huis nog met een cijns van drie gulden van 18 stuiver, te betalen op Sint Thomasdag 22; in 1525 gebeurt
dat door Glorie van der Elst, de weduwe van Jan 23. Tot haar bezit blijkt ook een `scure` te horen. In 1537
heeft ze huis, hof en werf verkocht aan Cornelis Willems van Dijck 24. Hij wordt na een scheiding en deling op
25 januari 1587 opgevolgd door zijn zoon Cornelis Cornelissen van Dijck 25. Die is kort nadien reeds gestorven
en wordt opgevolgd door zijn schoonzoon Goossen Gielis Goossens van der Borcht, getrouwd met Jenneken,
dochter van Cornelis Cornelissen van Dijck 26. Het huis blijkt dan afgebrand te wezen; het wordt echter door
Goossen weer opgebouwd en daarna verkocht aan Giljam ab Angelis, wiens vader nog eenvoudig Henrik van
Engelen heette27. Deze Bosschenaar28 heeft dit huis met hof en een werf daarachter aan de noordzijde van
de stroom in 1608 verkocht aan Cornelis, de zoon van Marten Jan Clompmakers 29. Hij oefent hier het
brouwersvak uit 30.
Deze Cornelis heeft uit zijn huwelijk met Anna, dochter van Jasper van den Boer, drie kinderen: Marten,
Heilke (getrouwd met Cornelis Cornelis Ette) en, de in 1634 nog onmondige zoon Adriaan. Op 29 januari
1634 hebben zij hun huis, hof, brouwhuis en grond, gelegen omtrent het raadhuis, hun aangekomen bij de
dood hunner ouders 31, verkocht aan Jan, de zoon van Marten Jansen van Boxtel32, ook genoemd Van Hees.
De lasten bedragen dan een cijns van 12 carolusgulden aan de weduwe van Matthijs van den Velde (in 1661
te ‘s-Hertogenbosch gelost33); 38 stuiver en twee oort aan de beurzier van meester Jan Gijsen (bedoeld is de
stichter van het Manhuis); twee oort cijns aan de hertog en het onderhoud van een vierde roede van de Dijk
(aan het noordelijke hoofd van de Voorste Brug 34. In 1644 heeft Jan Marten Jansen van Hees zijn goed weer
verkocht aan Jan Michiels van Iersel, die het ook houdt, ofschoon de man van Emerentiana, dochter van
Marten van Hees, van zijn voornemen tot vernadering kennis heeft gegeven.
Jan van Iersel heeft drie dochters en een zoon, Michiel, achtergelaten. De dochters Gerardina (getrouwd
met de Fransman Gaspard de Metere), Ida (getrouwd met Bartel van Oirs uit Boxtel) en Petronella
(getrouwd met Francis Jonkers) hebben op 11 juli 1699 hun rechten op dit huis met aanhorigheden
overgedragen aan hun broeder35. Deze Michiel van Iersel, een schoenmaker, was Zijne Allerchristelijkste
Majesteit, de koning van Frankrijk, nog meer toegedaan dan de andere Oisterwijkse katholieken van zijn tijd
en kreeg derhalve herhaaldelijk met de plaatselijke overheden aan de stok 36. Hij is getrouwd met Petronella
Theresia van de Weyer, met welke hij op 30 juli 1705 een uiterste wilsbeschikking maakt. Van hen zijn drie
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Otw,R.205,28v;
Otw,R.205,57;
Otw,R.210,12v (1506); Otw,R.211,37 (1507);
Otw,R.213,38v;
Otw,R.225,38;
Otw,R.229,42; zie ook sH,R.1415,379;
Otw,R.241,59;
Otw,R.284,50v;
Otw,R.284,76;
Otw,R.302,3;
A. van Sasse van Ysselt,Voorname Huizen, II 363; III 547;
Otw,R.302,3;
sH,R.1456,267 (1611); sH,R.1462,318v (1615);
In 1665 leefde echter nog een weduwe van Cornelis Marten Janssen; zie onder Lindeind 58;
Peter Marten Jansen, de momboor van Adriaan, trouwde met Ooike, dochter van Jan Cornelis Berthens;
Otw,R.428,122, in margine;
Otw,R.338,24;
Otw,R.405,65;
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zoons en twee dochters bekend: Jan, Joseph, Gerardus, Leonora en Maria Catharina 37. Joseph is
vermoedelijk dezelfde als Hendrikus Josephus. Op 11 juli 1699 heeft Hendrik Michiel Jans van Iersel dit huis
van zijn vader gekregen38. Het gaat hem niet voor de wind. Op 28 december 1733 heeft de curator van zijn
boedel zijn huis, schuur en hof openbaar verkocht aan Gerard Corthout 39.
Het huis wordt dan gehuurd door Jan Lievens, ook wanneer de weduwe van Jan Render (Helena Cottaer 40)
er eigenaresse van is geworden. Wanneer het huis wegens wanbetaling van de bede over 1745 wordt
opgewonnen en gekocht door de kinderen van Louis Wollaart 41, komen er nieuwe huurders, met name
enkele joden: Salomon Simons en vervolgens Arend en David Hartog. Wanneer het huis op 2 mei 1772 is
toegescheiden aan Johan Wollaart42 komen er Johannes Francis van Bree en Francis Wollaart als bewoners
in. Bij een grote openbare verkoop van de goederen der Wollaartsen in 1813 komt dit huis met stal, schuur
en hof aan Laurens Brekelmans Adriaanszoon 43. Deze is getrouwd met Adriana, dochter van Gijsbert den
Ouden en Cornelia Denissen44. De landbouwer Laurens Brekelmans verkoopt dit huis, wat op 6 september
1813 zijn eigendom werd, op 11 september 1827 45 aan de heel- en vroedmeester Jan Bolsius, die op 30 juli
van dat jaar trouwde met Maria Canters, wier broeder naast dit huis gevestigd was.
Wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd wordt dit goed beschreven als een huis, schuur en
erf beslaande drie roeden en 25 el en een tuin van tien roeden en 30 el 46. Het is nog in handen geweest van
Josephus van Bommel, schoenmaker uit Moergestel, en Jacobus van Grinsven.
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Otw,R.405,65v; Otw,R.410,61v;
Otw,R.410,61v; GA 225,50v;
Otw,R.416,110v;
Otw,R.421,314v;
Otw,R.419,70;
Otw,R.428,122;
Otw,N.5340,201;
Otw,N.5343,114;
Otw,N.5354,277;
F.322: huis, schuur en erf (8);F 323: tuin (1).
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overzicht
LINDEIND 20
Gerit Chyen
Hille van de Poel
10-4-1421

huis geweer

Aart Peters de Molder

6-8-1439

huis geweer

Jan die Clerc z. Engbrecht van Riel

v.1473

Juut wede Embrecht de Clerc z. Jan die Clerc

1501

huis schuur

Jan Embrechts die Clerck x Glorie Thomas van der Elst

2-12-1537

huis werft

Cornelis Willems van Dijck

25-1-1587

huis werft

Cornelis Cornelis Willems van Dijck x Aleit jan Gijben van Geffen

31-10-1588

afgebrande hofstad

Jenneken d. Cornelis van Dijck x Goossen Gielis Goossens van der Borcht

19-1-1607

huis werft

Gilliam ab Angelis z. Henrik van Engelen

29-1-1608

huis werft

Cornelis Marten Jan Clompmakers, brouwer x Anna d. Jasper van den Boer

huis brouwhuis
29-1-1634

huis brouwhuis

Jan z. Marten Jansen van Boxtel of van Hees

16-3-1644

huis brouwhuis

Jan Michiels van Iersel

11-7-1699

huis

Michiel Jan Michiel van Iersel, schoenmaker x Leonora Leermakers xx Petronella Theresia van de Weyer

3-11-1714

huis

Hendrik Michiel Jan van Iersel x Maria van Arendonk

28-12-1733

huis schuur

14-7-1745

huis schuur stalling

krn Louis Wollaart

2-5-1772

huis

Johan Louis Wollaart, lakenfabrikant

23-8-1813

huis stal schuur 1 L

Laurens Brekelmans Adriaanszoon, landbouwer x Adriana d. Gijsbert den Ouden nr 199

11-9-1827

huis 16 R

Jan Michiel Bolsius, heel- en vroedmeester x Maria Canters nr 199 F.322/323

crediteuren gerepudieerde boedel Hendrik van Iersel
Gerard Corthout
beslaglegging wegens de bede van 1742-1743
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1839

huis schuur

Josephus van Bommel

1853

huis schuur

Jacobus van Grinsven

1863

huis schuur

Franciscus Berkelmans

1878

huis schuur

Adriaan Berkelmans na 1891 F.1246 na 1900 alleen het huis, zonder achtererf F.1383; na 1910

1919

huis looierij

Gerardus Hendrikus Berkelmans na 1919 met achtererf F.1666

1963

kantoor bovenhuis

F.1522

B312, na 1947 De Lind 14
Frans-, Adriaan- en Gerard- Berkelmansstichting
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