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'Anno 1900' vermeldt een fries boven aan de voorgevel van dit door de familie Paanakker 
gebouwde huis op twee oude erven. In 1932 werd het door de gemeente Oisterwijk aangekocht 
als ambtswoning voor de burgemeester. Drie hebben er hier gewoond: Jan Verwiel, baron van 
Hövell van Wezeveld en Westerflier en Bart Funk. Tot de opening van het gemeentekantoor 
waren hier daarna enkele afdelingen van de secretarie gevestigd. Het koetshuis was verbouwd 
tot archiefdepot. Het is een gemeentelijk monument. 
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De geschiedenis van dit erf is grotendeels gelijk aan die van het laatst behandelde. Ook dit erf is in 1547 door 
Jacob Henrik Emmen, bijgestaan door zijn kleinzoon, tegen een erfcijns uitgegeven.  

De verkrijger van huis en hof werd Peter Rutger Timmermans1. Drie jaar later maakt die er Adriaan 
Cornelissen van Gorcum eigenaar van2. Weer twee jaar later heeft Adriaan het huis overgedragen aan 
Lodewijk Dierk Swerts3. Daartoe bevoegd op grond van het testament van Lodewijk heeft de weduwe, 
Metken Nulants4, dit huis op 8 januari 1554 overgegeven aan Gerit Dierks van den Wiel, die drie dagen later 
de oostelijke helft met een weg overdoet aan Andries Aarts de Molder5. Samen dragen ze het geheel in 1555 
over aan Corstiaan Antonis van Bardtwijck6. Ook die houdt het huis maar een korte tijd: op 9 januari 1561 

 
 
 
1  Otw,R.251,73;  
2
  Otw,R.254,70;  

3
  Otw,R.256,50v;  

4
  Zie Lindeind 11;  

5  Otw,R.257,106; Otw,R.258,1v;  
6  Otw,R.259,74;  
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maakt die Peter Jan Bey er eigenaar van7. Op 13 januari daaropvolgend schuift Peter Bey de eigendom door 
naar Bartholomeus Aart Nulants8. Zich niet vasthoudend aan de oude begrenzing van het erf verkoopt die in 
1569 huis en hof aan Jan Adriaan Bouwens9. Bartholomeus kon de grens wijzigen omdat ook het onder 
Lindeind 16 behandelde erf in zijn handen was. Hij trok de nieuwe grens tussen beide erven vanaf de post 
van het hek aan de straat tot aan de `pael opten cant vanden ouden stroom`. Bij de koop hoort ook een 
werf. 

   

In 1573 heeft Jan Adriaan Bouwens dit huis met de inboedel, met name een `wullen weefgetauw`, kannen, 
kom, ketels, stoof, twee bedden, een scheerraam en ijzer, twee kisten, vier stoelen, `eenen coperen pot, 
twee cleyn ketels, ende tresoer ende wyntscherm, hael ende tang` overgedragen aan Beatrix, weduwe van 
Henrik Bouwens10. Op 3 januari 1574 heeft Beatrix dit alles overgedragen aan Cornelis Jansen van den 
Bosch11. Twintig jaar later zit Dierk Gerits van den Wiel als eigenaar in dit huis12. Deze is gehuwd met 
Christien, dochter van Aart Jacob Swaen bij Antonia, dochter van Michiel Henriks de Roy. Na Christiens 
dood, in 1636, is Dierk afgegaan van de tocht in dit huis ten behoeve van zijn zoon Gerard en zijn dochter 
Helwich, welke getrouwd was met Wouter Goossen Wouters Peynenborch13. De rechten van Helwich 

 
 
 
7  Otw,R.264,58v;  
8  Otw,R.264,59v;  
9
  Otw,R.273,48v;  

10
  Zie Lindeind 10;  

11
  Otw,R.277,11;  

12  Otw,R.289,53; Otw,R.290,12v;  
13  Otw,R.371,II,17v; Otw,R.371,II,44;  
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worden afgestaan aan de zoon14. Wanneer Dierk van den Wiel dood is en het huis is afgebrand, in 1641, 
heeft deze zoon, Gerard van den Wiel, de afgebrande hofstad met het recht op de `varenwegh` 
overgedragen aan Goyaart Willems van Cuyck. Op zijn verzoek wordt door de schepenen opnieuw de grens 
met het oostelijk gelegen erf van sinjeur Dierk van Berckel bepaald. Er wordt een`kay` of paal bevonden 
waar het water van Goyaarts dak drupt, voorts `den tweeden pael ofte kay gelegt` tegenover het turfhuis 
van de oosterbuur, een halve voet ten oosten van de heg en tenslotte `eenen pael ofte staeck bij de reviere 
ofte Vloet`15 gesteld. Als vanouds houdt Goyaart zijn recht van weg over het erf van Dierk van Berckel. De 
kinderen van de `raymaker`16 Goyaart Willems van Cuyck bij Cornelia, dochter van Adriaan de Visser, 
hebben het huis dat Goyaart heeft gezet, in 1670 voor 620 gulden, overgedragen aan de chirurgijn meester 
Peeter Donckers17. Deze bezit reeds dan al lang het naastgelegen erf, behandeld onder Lindeind 18. 

 

Omdat meester Peter slechts een stomme en dove dochter heeft, maakt hij in 1698 te Antwerpen een 
uiterste wilsbeschikking18 ingevolge waarvan zijn goederen moeten komen bij de zoon van Anna 
Broeckmans, Theodorus Donckers. Anna Rombouts, Theodorus’ weduwe, de momboors van haar 
stiefkinderen en de curator van Elisabeth Donckers hebben op 4 februari 1699 dit huis met een steeg 
daarneven en met ander onroerend goed, zoals een `stuksken erfs ofte rondeeltjen` over de molenstroom, 
overgedragen aan meester Adolphus Thomasius, advocaat voor de respectieve hoven van justitie en 
`althans secretaris der vrijheid en dingbanck van Oisterwijk mitsgaders griffier van desselfs quartier´19. Deze 

 
 
 
14

  Otw,R.330,56;  
15  Otw,R.347,91v;  
16  Otw,R.334,60;  
17

  Otw,R.364,II,50v; Otw,R.477,164; hij was ook borgemeester: Otw,R.405,31v; Otw,R.378,2; op 3 juni 1670 heeft Cornelia 
`sieck te bedde` ten behoeve van haar zoon Willem beschikt over de penningen gekomen van het goed van haar vader: 
Otw,R.364,123;  

18  Otw,R.405,33v;  
19  Otw,R.503,6v;  
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secretaris was een zeer ongelukkig man, zonder verwanten in Oisterwijk belast met het onderhoud van een 
innocente zuster, Isabella Lucia Thomasius, met tallozen in onmin levend en tenslotte krankzinnig vandaan 
gehaald achter de gesloten deur van zijn archief toen hij dat aan het vernielen was. Ook met het 
onderhavige erf was hij niet gelukkig. Op zijn verzoek worden op 10 februari 1699 de gebreken vastgesteld 
van twee woningen onder één dak, toegankelijk vanuit een steeg aan de oostzijde daarvan. In de ene 
woning huist Huibert Swaans, in de andere heeft meester Adolphus Thomasius, de secretarie gevestigd20. 
Het dak behoeft herstel, de pomp is kapot en de huigen zijn verrot. Ook moet het washuiske en het 
kelderkamertje worden opgeknapt21. Kort voordat hij van zijn zinnen wordt beroofd, op 14 december 1715, 
heeft meester Adolphus Thomasius aan de stadhouder Johan Hartongh meerdere goederen ten behoeve 
van zijn onnozele zuster overgedragen, onder andere dit huis22. 

In 1741 heet dit huis nog te zijn van de erven van meester Adolphus. De woningen worden eerst bewoond 
door Francis van Corven en de weduwe Dankers en vervolgens door Ferdinandus van der Sterre en de 
procureur Gratiaan Jacob de Vellé. Ook de volgende eigenaars Cornelis van Heusden, Willem de Gier en 
Peter van den Ende bewoonden dit huis niet zelf.  

De heer Cornelis van Heusden, gezworen klerk ter secretarie van Hilvarenbeek, die de twee woningen van 
de erfgenamen van meester Adolphus Thomasius verwierf, heeft op 2 februari 1752 twee huizen `aan 
malkander gelegen`, met de hof, namelijk het hiervoor behandelde huis en dat van Lindeind 18, verkocht 
aan Herman Branderhorst23 uit Genderen in het land van Heusden. Op 2 maart 1753 heeft hij die echter 
weer teruggekocht24 om ze vervolgens op 6 oktober van dat jaar te verkopen aan Willem Hendrik de Gier25. 
Als lasten drukken dan op het geheel het onderhoud van twee roeden van de dijk en tweederde in vijf 
gulden, te betalen ten kantore van de rentmeester der geestelijke goederen. Antonetta de Loo, weduwe van 
Willem de Gier, heeft de twee huizingen met schuur en hof alsmede een hof over de straat van driekwart 
lopense op 2 april 1763 overgedragen aan haar zoon Jan de Gier26. Het jaar daarop verkoopt die dit alles aan 
Peter van den Ende27. Omdat diens vrouw Maria Elisabeth, dochter van Hendrik van Hees en Maria van der 
Loo28, hertrouwt met de weduwnaar Wouter van den Dungen uit Vlijmen, is het genoemde Wouter die dit 
goed in 1803 verkoopt29. De oostelijke woning komt met de helft van de hof aan de overkant van de straat 
aan Johannes Roef. De westelijke - het woonhuis van de verkoper - met schuur, hof en steeg komt aan 
Pieter Assenberghs en wordt hierna behandeld. Johannes Roef moet 385 gulden betalen en van de Dijk 
nummer 76 onderhouden. Pieter Assenberghs moet 1530 gulden betalen, de last aan het kantoor der 
geestelijke goederen en post nummer 140 van de Roeidijk dragen. Wouter van den Dungen betrekt nu de 
bescheiden woning aan de oostzijde, maar hij blijft in geldelijke moeilijkheden verkeren. In 1808 verkoopt 
Johannes Roef deze woning met de westwaartse helft van de hof aan de overkant van de straat aan Adriaan 
van den Dungen, een `beschadigde borg` van Wouter van Dungen30, die deze twee jaar later transporteert 
aan Cornelis Huibert Verstijnen31. De lakenwever Cornelis Verstijnen, een zoon van Huibert Verstijnen en 

 
 
 
20  Otw,R.504,1;  
21  Otw,R.410,135;  
22  Otw,R.410,135;  
23  Otw,R.421,147v;  
24  Otw,R.421,245;  
25

  Otw,R.421,312v;  
26  Otw,R.424,93v;  
27  Otw,R.424,176;  
28

  Zij is overleden, 60 jaar oud, op 20 juli 1813, toen zij woonde in de Kerkstraat. Haar tweede man sterft het jaar daarop, 74 
jaar oud, op 22 juni in de woning van Pieter Verhoeven in de Kerkstraat;  

29
  Otw,R.438,105v;  

30  Otw,R.442,10;  
31  Otw,R.831,48;  
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Anna Maria Walda, trouwt met Hermina Minoretti32, een Bossche, die als weduwe weer uit Oisterwijk is 
vertrokken. Hun zoon Willem Verstijnen blijft echter te Oisterwijk wonen en werkt daar als schoenmaker. 
Als gemachtigde van zijn moeder heeft die het huis met erf33 in 1839 overgedragen aan de spekslager 
Nicolaas van Baast34, die het maar een jaar houdt en het op 21 augustus 1840 overdraagt aan de secretaris 
en ontvanger Cornelis Josephus Gilbertus van Hal35. 

 

 

18 
Ter plaatse waar de ambtswoning van de burgemeester der gemeente Oisterwijk stond, heeft Boudewijn 
Liesman geruime tijd voor het jaar 1400 een hofstad gehad36.  

Tegen een cijns van acht pond payments heeft hij die uitgegeven aan de gewandsnijder Jan van Os, zoon van 
Jan van Os. Deze overdracht vond plaats ten overstaan van schepenen van Oisterwijk en bepaald werd dat 
de cijns moest worden betaald op `Kersavont`. Eenvijfde in die cijns is op Sint Simon- en Judasdag in 1420 
verkocht aan Wijtman Wouters van den Dael en wel door heer Henrik Spilmaker, aan wien dit gedeelte 
gekomen is vanwege zijn moeder Godelt en vanwege Boudewijn Liesman37. 

Jan van Os schijnt de hofstad niet bebouwd te hebben, want ten overstaan van Bossche schepenen verkoopt 
hij in 1391 een hofstad in de vrijheid aan Ansem die Wale, die tesamen met Claas Plaatmeker en Pauwels die 
Zeger, belooft op eerstvolgende Lichtmis 12 Gelrese gulden te betalen. Bij deze verkoop ziet Dirk Geghel af 
van vernadering38. Ansem die Wale, die in Oisterwijk woont39 en als schepen voorkomt, heeft op de hofstad 
een huis gebouwd en dit vervolgens in 1394 overgedragen aan Claas der Kynder, wellicht een verwant van 
zijn vrouw40. Over Claas der Kynder is niets verders bekend dan dat Jan Sapeels het huis van hem verkregen 
heeft. In 1422 heeft de schoonzoon van Jan Sapeel voornoemd, Aart Roekeloes, zoon van Jan Bliec, als man 

 
 
 
32  Dochter van Petrus Minoretti en Cornelia Vekemans:GA 1231,90v;  
33

  F .316: huis en erf (12);  
34  Otw,N.5384,77;  
35  Otw,N.5385,61. 
36

  sH,R.1179,286;  
37

  Otw,R.143,80v;  
38

  sH,R.1177,94v;  
39  Margriet, dochter van Zebrecht Henriks der Kynder van Goerle, heet in 1384 zijn vrouw; sH,R.1177,94v;  
40  sH,R.1180,74;  
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van Kathelijn, de helft in dit huis verkocht aan Laureins den Verwer Laureinszoon41. De andere helft is van 
Jan Sapeels en zijn kinderen. 

In 1445 is dit erf van Aart van der Heyden Willemszoon, weduwnaar van Gudelt, dochter van Pauwels Bits 
van Os. Die heeft aan Jan van Heirle, als man van Zegewijck, dochter van Pauwels Bits van Os, een pacht van 
vijf mud rogge beloofd uit Gudelts nalatenschap en uit zijn eigen huis tussen het erf van Beel, weduwe van 
Henrik van Beke en dat van Henrik Aarts van Ghent42. Ook verkoopt hij uit een groot aantal goederen een 
erfpacht van niet minder dan 40 mud rogge aan Gerit Werners en een lijfpacht van 40 mud aan Jan 
Eghenssoen, `scoemeker`. De laatste pachten gaan uit het huis in de vrijheid, gelegen tussen het erf van 
Beel, weduwe van Henrik van Beke en kinderen en dat `welc Aert nu besittende is ende die hi tegen Gheryts 
kinderen van Berck gehuert heeft` uit `die Cruysacker inde Scyve`, ten westen van een straat en strekkende 
tot het erf van de erven Henrik Emmen uit een stuk van negen lopense in de Schijf, uit `die Steeghacker` in 
de parochie Oisterwijk `int Moleneynde` uit een akker van vijf lopense in de vrijheid neven 
`Back-Gheerlicsbeemd` in die Dieze, uit de `Abenbeempt met eenre heyde hoeve daeraen`, groot vijf buunder 
en gelegen in Wippenhout en tenslotte uit een beemd van anderhalve bunder `int Loesche broeck`. 

 

Het huis is nog verder belast43, ondermeer is sprake van een erfpacht van 12 lopen uit het huis `waerin Aert 
vander Heyen bestarf` welke in 1454 door Sophie, de dochter van Aart, werd verkocht aan Godevaart Henrik 
Emmen van Riel, nadat Juut, Aarts weduwe, afstand had gedaan van haar recht van tocht. Deze pacht is in 
1461 door Godevaart van Riel verkocht aan zijn verwant Jan die Clerc, zoon van Embrecht van Riel44. 
Ofschoon vermeld wordt dat Juut, weduwe van Aart van Heyden, nog in 1473 in dit huis zit45, lijkt het eerder 
te zijn gekomen aan Hubrecht die Clerc, een zoon van genoemde Jan die Clerc. Hubrecht belooft in 1492 een 
pacht van een mud rogge uit een huiske op de Vloed gelegen46, in de 16e eeuw tegen der Scuttershof over` 

 
 
 
41  Otw,R.144,64v;  
42  sH,R.1215,229v;  
43

  sH,R.1232,374v; sH,R.1243,216; Otw,R.196,2;  
44

  Otw,R.168,16v; Otw,R.162,23v;  
45

  Otw,R.179,2v;  
46  Otw,R.206,17v; Het achtererf wordt in 1506 bezit genoemd van Engel weduwe van Hubrecht Clercks en kinderen: 

sH,R.1276,101v;  
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aan Henrik Embrecht Goossens47. Wanneer in 1502 de goederen van Henrik Emberts en Elisabeth Aart 
Appelsdochter door hun twee zonen, heer Henrik Emmen en Jacob Herik Emmen, worden gedeeld, valt deze 
pacht toe aan Jacob48. Hubrecht die Clerc heeft zijn erf kennelijk gesplitst en het gedeelte aan de stroom 
gehouden. Het deel aan de Plaats is gekomen aan Jan Gerit Groys en die heeft daarop een huis gezet. In 
1506 verkoopt hij daaruit een cijns van drie pond, te betalen op Sint Maartendag aan Goyart Goetscalc 
Goverts, ook genoemd Scalcks; en in 1507 nog eens drie pond, op de feestdag van Maria geboorte te 
betalen aan Wouter Wouters Schuermans. Alsdan blijkt dat hij de helft van de lasten op het oorspronkelijke 
erf moet betalen, namelijk een malder in een pacht van een mud rogge aan Jacob Emmen en drie oort in 
een cijns van de Tafel van den Heiligen Geest49. Ook in 1508 en 1528 belast Jan zijn erf nog50. In 1532, op 20 
februari, verkoopt hij zijn huis voor 50 carolusgulden aan Cornelis Pauwels Cornelis van Boextel51. 
Waarschijnlijk tengevolge van de pest komt Cornelis met zijn vrouw Juutken Willem Hansen nog datzelfde 
jaar om zonder kinderen achter te laten. Hun erfgenamen zijn enerzijds Lijsken, dochter van Pauwels 
Cornelis van Boextel en diens vrouw Gijsel, welke is getrouwd met Laureis Jacobs de Brouwer en Oede haar 
zuster, welke uit haar huwelijk met Pauwels Jans de Coster een zoon Pauwels heeft (dus de volle zusters van 
Cornelis) en anderzijds twee zusters van Juutken (Elisabeth en Aleid) en Laureins, een zoon van Reinier 
Willem Hansen. Dit huis komt, onder voorwaarde dat Oede 25 gulden krijgt op 18 september 1532 aan 
Elisabeth Willem Hansen52, doch reeds in 1536 draagt ze het over aan Laureins Jacobs de Brouwer alias 
Blocx, de zwager van Cornelis van Boextel53. Laureis heeft een zoon, Pauwels, wiens dochter Marijken dit 
huis erft van haar grootmoeder Lijsken Blocx (bedoeld is de vrouw van Laureis). Marijken draagt in 1594 een 
afgebrande hofstad over aan Jan, de zoon van meester Dierk van den Heuvel54. Het erf heet zich uit te 
strekken van de straat tot de oude stroom, de nieuwe stroom tussen beide lopende. Dat houdt in dat het erf 
van Huibert de Clerc er kennelijk weer is bijgetrokken. 

Wanneer de nakomelingen van Jan van den Heuvel op 6 oktober 1648 scheiden en delen valt dit huis toe 
aan Cathelijn Lombaerts, de weduwe van Lambert Jans van den Heuvel en haar kinderen55. Kennelijk tegen 
de zin van haar aanverwanten schijnt de weduwe spoedig het besluit te hebben genomen om het huis te 
verkopen. Baltasar Jans van den Heuvel, als notaris het meest op zijn qui vive, verklaart op 16 juli 1649 
`verstaen te hebben` dat de kinderen van zijn broeder het huis, wat hun van grootvaderszijde is 
aangekomen, hebben verkocht aan heer Willem van Duppen (de rector van de eerste fundatie van het Heilig 
Kruis56), weshalve hij wenst te vernaderen57. De notaris is echter afgegaan op een loos gerucht, want eerst 
op 12 maart 1650 heeft Cathelijn Lombaerts haar tocht in dit huis en in een werfke over de stroom `daer het 
vishuyske plach te staen` afgestaan aan haar zoon Dierk en zijn zusters Barbara, Luitke en Geertruid. Zij 
verkopen het goed aan de zwager van hun vader, Joachim Jans van Esch, maar een jaar en tien dagen later 
wordt heer Willem van Duppen - zoals Baltasar al had gevreesd - inderdaad eigenaar58. De ergernis in de 

 
 
 
47  Otw,R.197,35v;  
48  sH,R.1277,88 (7 september 1507); 
49

  sH,R.1276,101v; sH,R.1277,83; De pacht aan de Tafel van de Heiligen Geest verschuldigd, belopende in de 16
e
 eeuw 7 

stuivers en 9½ plak is volgens het oudste manuaal afkomstig van heer Willem Brock. De pacht is afgelost door Jan van den 
Heuvel: GA ged. 54,6v;  

50  sH,R.1276,101v; sH,R.1277,138; sH,R.1309,49; in 1528 is het erf nog belast met 13 braspenningen verschuldigd aan de 
Cellebroeders in de Triniteitsstraat in Den Bosch. Broeder Gerit van Deventher, vader der broeders, verwierf in 1522 deze 
pacht, dan drie pond, van Peter Michiel Willems: sH,R1296,67;  

51
  Otw,R.237,17v;  

52  Otw,R.237,61V; Willem Hansen leeft op 18 september 1532 nog;  
53  Otw,R.239,85;  
54

  Otw,R.289,53;  
55

  Otw,R.342,78v;  
56

  Otw,R.336,130;  
57  Otw,R.343,74v;  
58  Otw,R.344,18v;  
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familie zal er wel niet minder op geworden zijn toen ook heer Willem slechts een tussenpersoon bleek te 
zijn. Op 1 december 1651 draagt heer Willem van Duppen, priester, het goed over aan de chirurgijn meester 
Peter Donkers59. De lasten op het huis zijn dan een stuiver hertogcijns (in 1650 heet deze te bedragen zeven 
penningen hollands), een roede van de dijk tussen de beide bruggen en 14 stuiver cijns, aan de erfgenamen 
van Henrik van Iersel te betalen. 

 

In 1699 hebben de erfgenamen van meester Peter dit huis met het rondeeltje over de stroom in een 
openbare verkoop verkocht aan meester Adolphus Thomasius, advocaat voor de respectieve hoven van 
justitie in Holland en `althans secretaris deser vrijheyt en dingbancke van Oisterwijck, mitsgaders griffier 
desselfs quartiers`60. Nadat meester Adolphus zijn huis op 14 december 1715 heeft overgedragen aan Johan 
Hartogh ten behoeve van zijn zuster Isabella Lucia Thomasius staat het huis tientallen jaren te boek als 
eigendom der erven meester Adolphus Thomasius. Isabella Lucia was immers als krankzinnige niet in staat 
over haar goederen te beschikken61. Vervolgens krijgt dit erf dezelfde eigenaars als het hiervoor onder 
nummer 17 behandelde, totdat er in 1803 Pieter Assenberghs eigenaar van wordt. Nadat die in 1822 is 
overleden komt het huis aan zijn drie dochters. Op 30 januari 1823 heeft Francis Wollaart, fabrikeur in 
wollen manufacturen te Tilburg, als gemachtigde van zijn huisvrouw Maria Cornelia Assenberghs en haar 
zusters, de meerderjarige jongedochters Dymphna en Anna Assenberghs, het huis overgedragen aan de 
heel- en vroedmeester Jan Baptist Reys. Die schijnt in Oisterwijk geen voet aan de grond te hebben 
gekregen, want reeds op 3 november 1824 heeft hij zijn huis en hof, genummerd 197, beslaande 16 roeden 
en 55 ellen aan het Lindeind, met westwaarts een steeg waardoor recht van wegen, overgedragen aan de 
Moergestelse notaris Willem Hendrik van Kelckhoven62. Aan een dochter uit diens huwelijk met Catharina 
Elisabeth Groenen versterft het. Deze, Elisabeth Henrica van Kelckhoven, is getrouwd met Frederik Jan 
Breda, een oomzegger van de griffier meester Sjoerd Rypperda. 

Als weduwe heeft vrouwe Elisabeth Henriette van Kelckhoven in 1839 dit huis met tuin in het openbaar 
trachten te verkopen. Het jaar daarop wordt de oostelijke buurman, de secretaris Van Hal, er eigenaar van63. 
De volgende eigenaar wordt notaris Johannes Alexander Ramaer, in 1856, op 2 mei. Notaris Ramaer is 
enkele maanden nadien reeds overleden, op 20 september. Hij liet uit zijn huwelijk met Henriette Helena 

 
 
 
59

  Otw,R.345,110v;  
60

  Otw,R.405,31v;  
61

  Otw,R.410,135;  
62  Otw,N.5351,434;  
63  Otw,R.5384,70;  
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van der Elst uit Werkendam slechts een kind achter, te weten Levine Maria Catharina Ramaer, welke te 
Oisterwijk op 30 juni 1855 werd geboren64. De weduwe vertrok naar Werkendam, alwaar zij in 1861 is 
getrouwd met de burgemeester meester Johannes Gerardus de Groot Schimmel. Dit huis werd derhalve 
weer spoedig verkocht. Op 23 oktober 1857 werd het eigendom van Frederik Arnold Holleman. Hij 
verhuurde dit huis enige tijd aan het Rijk. Het deed toen dienst als postkantoor65. Diens opvolger, de 
rentenier Franciscus Johannes Paanakker66, bouwde na in 1898 eigenaar van dit erf te zijn geworden, de 
kapitale woning welke bestemd werd tot ambtswoning van de burgemeester, nadat de gemeente Oisterwijk 
in 1932 de eigendom ervan had verkregen67. Na de opening van het nieuwe gemeentekantoor op de plaats 
van De Huifkar werd in 1989 dit huis verkocht. 

 

 
 
 
64

  Nederlands Patriciaat, jrg. 9 (1918), 317;  
65  J. van Sprang, 'Tante Pos', in DKM jrg XII (1959), nr. 6, p.2; 
66  Zie genealogie Suys. Hij is hier op 85-jarige leeftijd op 25 juli 1932 overleden. Zijn ouders zijn Bartholomeus Paanakker en 

Maria Verheiden. 
67

  De burgemeesters die hier gewoond hebben zijn Johannes Jacobus Linius MariaVerwiel, burgemeester van 1921 tot zijn 
overlijden in 1952; mr. Henri Louis Felix Marie baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier, burgemeester van 1952 tot 
1965. Vanaf 1965 woont er burgemeester Bart Funk, tot die in 1977 een eigen woning betrekt in de Johanna van 
Brabantlaan. 
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 17 

   

  zie bij L.16, hier het westelijk deel 

  Jan van Berck? 

  Henrik Aarts van Gent 

1453?  Roelof van Ghent 

v.1496 hofstad Claes Heyen 

  Goyaart Dirk die Bie en Henrik Emmen 

  zie L16-II 

  Jacob Henrik Emmen 

8-10-1547 huis  Peter Rutger Timmermans 

4-8-1550 huis Adriaan Cornelissen van Gorcum 

2-4-1552 huis Lodewijk Dierk Swerts x Metken Nulants 

8-1-1554 huis Gerit Dierks van den Wiel 

11-1-1554 huis alleen de helft oost: Andries Aarts de Molder 

4-11-1555 huis het geheel: Corstiaan Antonis van Bardtwijck 

9-1-1561 huis Peter Jan Bey 

13-1-1561  Bartholomeus Aart Nulants (zie ook oost L16) 

27-10-1569 huis werft Jan Adriaan Bouwens  

  (grens met erf oost Lindeind 16 opnieuw bepaald met paal op de kant van de Oude Stroom, waartussen weg)  

22-3-1573 huis weefgetouw Beatrix Henrik Elias de Wijs wede Hendrik Bouwens 

3-1-1574 
20-2-1576 

huis weefgetouw Cornelis Jan Aarts van den Bosch x Marie Wouter van den Heesacker (wede Pauwels Cornelis) 
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16-3-1577 huis Joost Laureis sGraten x Dymphna Jan Embrecht Goossens van der Borcht 

26-8-1593 afgebrande hofstad Dierk Gerits van den Wiel x Christien d. Aart Jacob Swaen 

20-11-1636 afgebrande hofstad Gerard Dierks van de Wiel (en Wouter Goossen Peynenborch x Heilwig Dierk van de Wiel) 

6-3-1641 afgebrande hofstad Goyaart Willems van Cuyck, raaimaker x Cornelia d. Adriaan de Visser 

27-9-1653 huis (nieuwe paalscheiding met het oostelijke erf met doornenheg op de scheiding) 

20-8-1670 huis mr Peeter Donckers, chirurgijn x Anna Broeckmans 

4-2-1699 huis mr Adolphus Thomasius, advocaat van de respectieve hoven van justitie en secretaris der vrijheid en dingbank 
van Oisterwijk en griffier van dit kwartier 

14-12-1715 huis Isabella Lucia Thomasius 

  met Lindeind 18 

21-8-1741 2 huizen rondeeltje over de 
stroom 

Cornelis van Heusden, gezworen klerk ter secretarie van Hilvarenbeek 

2-2-1752 2 huizen Hermen Branderhorst, wnd Genderen land van Heusden 

2-3-1753 2 huizen Cornelis van Heusden 

6-10-1753 2 huizen schuur Willem Hendrik de Gier x Antonetta de Loo 

2-4-1763 2 huizen schuur Jan Willem de Gier 

8-5-1764 2 huizen schuur Peter van den Ende x Maria Elisabeth d. Hendrik van Hees (hertr. Wouter van den Dungen) 

 2 huizen schuur vanaf 1803 alleen het oostelijke huis zonder tuin 

9-3-1803 huis Johannes Roefs 

4-8-1808 huis Adriaan van den Dungen 

1-9-1810 huis Cornelis Huibert Verstijnen x Hermina Minoretti nr 196 F.316 

8-10-1839 huis Nicolaas Jan van Baast, spekslager 

21-8-1840 huis Cornelis Josephus Gilbertus van Hal, secretaris en ontvanger 1840 afbraak en bouw nieuw huis, na 1842 met 
westelijk huis en geheel achtererf F.484 

2-5-1856 huis Johannes Alexander Ramaer, notaris x Henriette Helena van der Elst 

23-10-1857 huis schuur Frederik Arnold Holleman 

1898 huis schuur Franciscus Johannes Paanakker na 1899 F.1373; herbouw in 1900 

1932 huis schuur bergplaats Gemeente Oisterwijk (ambtswoning burgemeester) 

1944 huis schuur bergplaats Fredericus RM Mutsaerts 

1946 huis schuur bergplaats Gemeente Oisterwijk 

  B310, na 1947 De Lind 18 

   

   

  LINDEIND 18(a) 

   

  Boudewijn Liesman 

  Jan van Os, gewandsnijder 

 hofstad Jan Jans van Os, gewandsnijder 

7-9-1391 hofstad Ansem Jan die Wale x Margriet Zebrecht Henrics der Kynder van Goerle 

9-4-1394 huis Claas der Kynder 

27-2-1420 hofstad Jan Jan Sapeels x Margriet Engbrecht Smyters 

27-9-1422 huis Laureins Laureins die Verwer 

  Claas Sceyven 

v.1445  Aart van der Heyden Willemszoon x Gudeld Pauwels Bits van Os xx Juut 

7-12-1454 huis Sophie d. Aart van der Heyden 

7-12-1454 huis Hubrecht Jan die Clerc z. Embrecht van Riel x Engel 

v.1506  Jan Gerit Groys (alleen deel aan de straat; achtererf zie onder Lindeind 18b) 

20-2-1532 huis Cornelis Pauwels Cornelis van Boextel x Juutken Willem Hansen 

19-9-1532 huis Elisabeth Willem Hansen 

8-1-1535 huis Laureis Jacobs de Brouwer x Lijsken Blocx 

  Marijken Pauwels Laureis de Brouwer (Blocx) 

21-11-1594 afgebrande hofstad werftken Jan mr Dierk van den Heuvel (gehele erf) 

6-10-1648 huis werftken Cathelijn Lombaerts wede Lambert Jans van den Heuvel 

16-7-1649 huis Baltasar Jan van den Hoevel 

12-3-1650 huis werftken over de rivier Joachim Jans van Esch 

22-3-1651 huis werftken over de rivier hr Willem van Duppen 

14-12-1651 huis rondeeltje over de 
Molenstroom 

mr Peter Donkers, chirurgijn 

  zie ook erf oost Lindeind 17 

4-2-1699 huis rondeeltje over de mr Adolphus Thomasius, advocaat voor de respectieve hoven van justitie in Holland en nu secretaris dezer vrij-
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Molenstroom heid en dingbank van Oisterwijk en griffier desselfs kwartier 

14-12-1715 huis rondeeltje over de 
Molenstroom 

Isabelle Lucia Thomasius 

  zie verder Lindeind 17 

  Wouter van den Dungen 

9-3-1803 huis schuur Pieter Assenberghs 

30-1-1823 huis brandschuur Jan Baptist Reyns, heel- en vroedmeester nr 197 

3-11-1824 huis Willem Hendrik van Kelckhoven, notaris te Moergestel x Catharina Elisabeth Groenen nr 197 F.317/318 

 huis schuur Elisabeth Henrica van Kelckhoven x Frederik Jan Breda 

29-8-1840 huis schuur Cornelis Josephus Gilbertus van Hal, secretaris en ontvanger na 1842 met oostelijk huis F.484 

  tesamen met L17, zie verder daar 

   

   

  LINDEIND 18b 

   

  zie L18a 

  heer Willem Brocken ? 

  Juut van der Heyden 

  Hubrecht de Clerc x Engel 

  Elias Jan sBeren 

12-2-1552 erf Laureis Jacob de Brouwer (Blocx) 

  zie L18a 

   

  mr Peter Donckers 

4-2-1699 rondeeltje over de 
Molenstroom 

mr Adolphus Thomasius 

14-12-1715 rondeeltje over de 
Molenstroom 

Isabelle Lucia Thomasius 
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