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Het dubbele pand waar lange tijd twee broers van de familie Roosen met hun gezinnen 
woonden is rond 1900 gebouwd en draagt als naam 'Medan Poetrie', dochter van Medan, naar 
de dochter van George Perk, die tijdens de repatriëring uit Nederlands-Indië haar man, de 
resident van Medan op Sumatra, verloor. Het gehele gebouw is een gemeentelijk monument. 
De oostelijke grens van het perceel is nogal eens verschoven. Tevoren stond hier een huis, dat 
in 1736 het nummer 16 van het Lindeind had gekregen. 
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16 

 
 
Evenals uit een deel van het onder het Schoutenerf besproken grond, moest uit de grond welke nu 
grotendeels wordt ingenomen door het huis en de hof waar jarenlang Piet Roosen woonde, op Sint 
Thomasdag een cijns van 22½ oude groten worden betaald die stond `te buten ende te gewin`1 en derhalve 
van grondheerlijke aard was. De heffer van deze cijnzen is rond 1400 Jan Noerkens geweest. Zijn cijnsbedrijf 
was het Brabants leengoed wat doorgaans werd aangeduid als Noerkenscijns, ook toen Jan Noerkens al lang 
dood was. ‘s Hertogen leenmannen voor Noerkenscijns zijn ook vaak in het bezit geweest van dit goed 
waarop hun cijns drukte.  

Lijsbeth Lemmens - waarschijnlijk Lemmens (dit is Lambrechts) genoemd omdat Lambrecht des Papen bij 
haar vier wettige dochters heeft verwekt - is de oudst bekende bezitster van dit goed. Haar vier dochters, 
Kathelijn, Juut, Beatris en Heilwig (getrouwd met Willem van der Hofstad) erven dit en geven het tegen een 
cijns van een pond uit aan Willem van Haestrecht, natuurlijke zoon van de heer van Venloon (het 
tegenwoordige Loon op Zand), heer Pauwels van Haestrecht. Haar recht op deze cijns verkopen ze en 

 
 
 
1  SH,R.1193,255;  
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wegens wanbetaling daarvan wint Gijsbrecht Claas Heyen dit goed rond 1435 op2. Het is waarschijnlijk 
Willem die Meester die niet aan zijn verplichtingen voldoet. Immers genoemde Willem van Haestrecht heeft 
in 1422 ten overstaan van Bossche schepenen aan Gerit van Berck opgedragen: zijn deel in een huis, erf en 
hof, gelegen in het dorp Oisterwijk, tussen het erf van Wouter die Beer en dat van Laureins die Verwer. Na 
het op 26 september verkregen te hebben, heeft Gerit van Berck het op 19 november 1422 weer ten erfcijns 
uitgegeven aan Willem Henrikszoon die Meester3. 

   

In 1439 wordt dit huis van Gerit van Berck en zijn kinderen, met name Jan en Jacob, gehuurd door Aart 
Willems van der Heyden, de eigenaar van het naburig erf wat hierna onder Lindeind 18 wordt behandeld4. In 
1453 wordt het door Jacob van Berck voor 20 jaar verhuurd aan Tielman van den Poll5. In 1458 belooft Jacob 
van Berck aan Tielman 10 peter te betalen indien het erf voor iets anders dan de grondheerlijke cijns zou 
worden opgewonnen6. Op dat ogenblik heet de naburige eigenaar Henrik Aarts van Ghent. Waarschijnlijk 
heeft die het deel van Jan van Berck in dit goed voor de grondheerlijke cijns opgewonnen. Henrik van Ghent 
was immers ‘s hertogen leenman voor Noerkenscijns. Bij zijn dood wordt hij, in 1453, in het leengoed 
opgevolgd door joffrouw Aleid, dochter van Aart van Ghent7. Inderdaad schijnt ook dit deel van het erf - het 
oostelijke - te komen aan de Van Ghents. Roelof van Ghent verkoopt zijn leen aan Goyaart die Bie en Henrik 
Emmen8. In 1496 belooft Claas Heyen aan Goyaart die Bie een erfcijns van 44 stuiver uit een hofstad, op 

 
 
 
2  Otw,R.149,31;  
3  sH.R.1193,255; Otw,R.144,104;  
4
  sH,R.1209,123v; Otw,R.155,17;  

5
  Otw,R.161,30;  

6
  sH,R.1228,135v;  

7  RvB,1322 (Strick Grefier),257;  
8  Otw,R.206,17v;  
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voorwaarde dat hij dit tegen `dobbelen thijns` mag laten liggen zolang Roelof van Ghent nog leeft. Na diens 
dood zal Goyaart echter `aen sijn boeck hem houwen ende elck op sijn recht`9.  

 

De behandeling van het westelijke deel, dat van Jan van Berck, uitstellend tot de bespreking van het erf, dat 
in de 18e eeuw het nummer Lindeind 17 heeft gekregen, komen we nu aan de verdere geschiedenis van het 
oostwaartse deel. Goyaart, zoon van Dirk die Bie, en twee zonen van Henrik Emmen, namelijk heer Henrik, 
priester, en Jacob Henrik Emmen hebben dit in 1501 verkocht aan Marcelis Willem Scoefs10. Het huis wat 
Marcelis Scoefs koopt brandt af en reeds in 1506 heeft Marcelis de ledige hofstad met de `weerft teynden 
oever de stroem aenliggende`overgegeven aan Jacob Henrik Emmen11. Uit zijn huwelijk met Mabelia, 
dochter van Gerit Everits, had Jacob slechts één kind, Lijsken12. Die trouwt met de Bosschenaar Joorden van 
Boort. In 1547 heeft Jacob Henrik Emmen in tegenwoordigheid en met toestemming van zijn kleinzoon, Jan 
Joordens van Boort, dit erf - waarop weer een huis is gebouwd - tegen een cijns uitgegeven aan 
Bartholomeus Aart Nulants13. Diens dochter Catharina, getrouwd met een zoon van de buurman, namelijk 
met Peter Adriaan Gijsberts van Gorcum, verkrijgt haar ouderlijk huis. Als weduwnaar van Catharina heeft 
Peter van Gorcum het erf weer verkocht. Dat is in 1595, wanneer het huis weer is afgebrand14. Bij de koop 
behoort dan ook een weg aan de westzijde van het erf. 

Bartholomeus Aart Lombaerts, de eigenaar van het latere Schoutenerf is de koper, zodat het de lotgevallen 
van diens goederen deelt en wordt opgewonnen. De koper van dit erf wordt Cornelis Bartholomeus Jans de 
Bont. Waarschijnlijk heeft hij het erf weer bebouwd, want op 14 november 1631 gaat hij af in de tocht in 
een huis hetwelk dan door de kinderen wordt overgedragen aan een geboren Bosschenaar, Dierk Rutgers 
van Berckel15 in 1636. Dat zijn Bartholomeus, Henrik, Jan, Joost, Barbara en Anna de Bont. De 
laatstgenoemde is getrouwd met Adriaan Jan Jansen van de Laer16. Dierk van Berckel kocht het huis 

 
 
 
9
  Otw,R.201,32;  

10  Otw,R.205,68;  
11  Otw,R.210,43;  
12

  G.Berkelmans,Omwille van Lysken, in De Kleine Meierij,jrg. 16 (1963),56;  
13

  Otw,R.251,73;  
14

  Otw,R.290,12v;  
15  Otw,R.325,73;  
16  Otw,R.325,73; Otw,R.326,71v;  
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kennelijk voor zijn zoon Jan, die in 1636 is getrouwd. In dat jaar heeft Jacob Adriaans van Heck ´als huerlingh 
een huys ende hof van Dierck van Berckel met XXXI roeyen hoeffs ende XV roeyen dries` moeten verlaten17. 

 

Dierk van Berckel werd gedoopt in Den Bosch op 21 februari 1583 als zoon van de Bossche lakenverwer 
Rutger Joosten van Berckel en Margriet, dochter van Dirk Willems de Raedt en Dymphna, dochter van 
meester Cornelis van den Stalle18. Hij trouwt met een Bosch meisje met een aanzienlijk en interessant 
voorgeslacht. Maria Wijnants is gedoopt in de Bossche Sint Cathrien op 2 april 1585. Haar ouders zijn Jan 
Wijnants (1552 - ca. 1588), in 1578 schepen te ‘s-Hertogenbosch en Joostken, dochter van Leunis Dirks van 
Wijck. Jan Wijnants was een zoon van Jeronimus Wijnants (1523 - 1601), ook schepen te ‘s-Hertogenbosch 
en een der kopstukken van de gezagsgetrouwe katholieken toen de calvinisten in Den Bosch de macht 
trachtten over te nemen. De befaamde Bossche voorschepen meester Henrik Bloyman, heer van Helvoirt, 
was een oom van Jan Wijnants. De vermaarde schilder Jeroen Bosch was een oudoom van Jan Wijnants 
vader19. Dierk van Berckel vestigde zich eerst in Oisterwijk toen zijn gezin was gevormd. Uit zijn op 6 juni 
1609 in de Bossche Sint Janskerk gesloten huwelijk20 met Maaike Wijnants sproten de navolgende kinderen, 
allen in Den Bosch gedoopt: Jan, gedoopt op 5 september 161021, over wie in het vervolg nog gesproken 
wordt; Margaretha, gedoopt op 22 februari 1612; Josina, gedoopt op 9 oktober 1613, trouwt voor 
schepenen van Den Bosch op 23 maart 1645 met Jan Cotel22; Elisabeth, gedoopt op 27 april 1615; Rogier, 
gedoopt op 31 december 1616; Margriet, gedoopt op 30 januari 1619, te Oisterwijk overleden op 28 april 
167923; Franciscus, gedoopt op 28 maart 1621, doorgaans François genoemd; Dierk, gedoopt op 17 oktober 
1623, dood in 1695 wanneer zijn drie kinderen Rogier, Maria en Adriana van Berckel tesamen met hun oom 

 
 
 
17  GA 241,3v;  
18  sH,R.1492,260; sH,R.1401,271;  
19

  Zie genealogie Sapeels,bijlage over Lombaerts;  
20

  sH,GA,DTB.28,30;  
21

  sH,GA,DTB.42,16;  
22  sH,GA,DTB.271;  
23  Otw,R.373,II,30;  
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François van Berckel de Vergulden Ploeg in Den Bosch, een huizing met erf, hof, zijdelhuis, achterhuis en 
stalling, gelegen op de hoek van de `ganck` naar de Kruisbroeders, verkopen24; Wijnand, gedoopt op 7 mei 
1626, overleden op 5 september 1677. Op 4 november 1664 werd hij, tesamen met Jan de Weer, beëdigd 
als momboor van de kinderen van Jan25, wier moeder dan juist is gestorven. De zorgen van Wijnand gingen 
zover dat hij de schulden van Michiel van Iersel, de schoonzoon van zijn broeder, als eigen schuld betaalde26. 
Jan van Berckel was zoals in zijn familie gebruikelijk lakenverwer: hij is ten overstaan van de pastoor van 
Oisterwijk op 3 juli 1636 getrouwd met Aaltje van den Heuvel, een dochter van Thomas van den Heuvel 
Dierkszoon en Margriet Panis. In 1641 is Jan borgemeester te Oisterwijk. In 1651 koopt hij van Jan Cotel, 
lasthebber van de kartuizers te Keulen, een beemd van drie lopense en 43 roij `omtrent den watermolen 
aende Hoochborch`27. Enkele jaren later moet hij zijn gestorven28. 

 

Van de tien kinderen die Aleid van den Heuvel heeft achtergelaten29 leven er nog acht wanneer op 20 
februari 1668 de nalatenschap van hun ouders wordt gescheiden en gedeeld: Marie, zij krijgt een derde 
onbedeeld van de goederen onder Giersbergen en Drunen welke haar grootvader Thomas van den Heuvel 
tesamen met Cornelis Andries Peters de Weerdt kocht van het Godshuis ter Kameren30 en welke Aaltje op 2 
april 1662 toegescheiden zijn; Margriet, over wie hierna nog gesproken wordt; Josina, zij krijgt een gelijk 
deel als Marie; Catharina, zij krijgt naast geld afkomstig van haar oom meester Johan van den Heuvel, 
kannunik te Xanten en andere geldvorderingen, de helft van oud goed van de Van den Heuvels, namelijk de 
helft in de zeven-buinder en in de twee-buinder en de oostwaartse helft van het `Biesmortels heyvelt`onder 
Udenhout. Catharina, in 1668 nog onmondig, is als begijn te Turnhout gaan wonen waar zij in 1707 nog 
leeft; Elisabeth, zij krijgt de wederhelft van Catharinas bezit en is getrouwd met Cornelis van Esch; Alegonda, 
zij is ook als begijn te Turnhout gaan wonen en behalve geld krijgt zij toebedeeld een akkerland met een 
bochtje over de Cuypersloop gelegen bij de Cuypersvonder, `den groten bempt` in de Gemulhoek en een 

 
 
 
24  Otw,N.2764,67;  
25  Otw,R.99;  
26

  Otw,R.343,72;  
27

  Otw,R.345,36;  
28

  Otw,R.361,72 (1662);  
29  GA 221,3v;  
30  Otw,R.310,35;  
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weiveld in de Bundersteeg tussen het erf van Jan de Weer en dat der weduwe van meester Jan Peynenborch 
en strekkende van de Rackstroom tot aan de steeg; Anneken, zij krijgt vijf lopense land in de Schijve met een 
einde aan de loop liggende, een stuk weiveld van vijf lopense geheten De Borcht, gelegen bij de Burcht met 
een einde aan de stroom en met het andere einde aan de voorgeschreven burcht gelegen, alsmede een stuk 
erf `teynden den Baertdijck`zowel wei als land, met aan beide zijden een steeg. Op 13 november 1680 is zij 
als begijn te Turnhout gestorven31; en Rogier, hij krijgt eenzelfde deel als Marie en Josina. 

Margriet van Berckel is getrouwd met een weduwnaar, Michiel van Iersel, die uit zijn huwelijk met Walburg, 
dochter van Jacob Janszoon Molengraaff een dochter Catharina had. Michiel is een zoon van de Tilburgse 
azijnmaker Adriaan van Iersel (een man met Oisterwijkse voorouders32) en van Berbel, dochter van Wouter 
Denijs Colen33 (1610 - 1678). Berbel heeft haar zoon overleefd en bepaalt, `sieck te bedde liggende, bij haar 
uiterste wilsbeschikking van 27 juli 1675 dat Michiels voorkind moet delen met de nakinderen, namelijk 
`even diep ende egalijck succederen, min ofte meer, ofte het een kijnderen waren vanden eenen ende selfden 
bedde voortgecomen ende geprocreert`34. De nakinderen waren vier in getal. Immers, op 27 november 1675 
verschijnt voor de Tilburgse notaris Charles de Roy sinjeur Laurens Hercque als momboor der vier 
onmondige kinderen van wijlen Michiel van Iersel, `daer moeder aff was saliger Margareta van Berckel, de 
welcke, vermits sijne te doene coopmanschappe ende andere voorvallene occupatien` machtiging verleent 
aan Peter Colen `sijnen aenbetrouwden oom om t`allen tijden, des noodt sijnde, binnen der vrijheyt 
Oisterwijck te verschijnen, den sterffhuijse vanden voorseijden Michiel van Ierssel ende saliger Margareta 
sijne gewesene twede huysvrouwe te redderen ende aldaer in sijne qualiteyt den boudel te dirigeren, 
erffhuijs te leggen` en in het openbaar te verkopen35. De `Staet ende Inventaris vande naergelaete goederen 
voor soo veel deselve naer ‘t affsterven vander voorscreven Margreta in haeren sterffhuyse als langslevende 
sijn bevonden` geeft een aardig beeld van de inrichting van een 17e-eeuwse woning. 

 

 
 
 
31

  Otw,R.374,II,46v;  
32

  Zie genealogie Back;  
33

  Nederlands Patriciaat,jrg. 26,(1940);  
34  Tilburg,N.14,146; Tilburg,N.16,210;  
35  Tilburg,N.16,228;  
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Wijnand van Berckel en Cornelis van Esch, de Oisterwijkse momboors troffen `eerstelijck achter inde groote 
Camer` aan: een wagenschotten bedstede en een `tefel met een groen ende doncker gruen Cleet`, een 
schabel, een rustbank en een `ses kant Eijcke tafeltie` met vier stoelen met kussens, wat tin en een `groote 
Eijck kaste`. In de kast vond men 31 servetten, 12 paar lakens, acht handdoeken, vier tafellakens en `ses 
paer oorfluwijnen` en wat klein lijnwaad, waarvan de momboors menen dat het `dienstich is voor de 
kijnderen te houden`, een steen vlas, alsmede klederen, onder meer `acht manshemden` en een dozijn 
vrouwenhemden. In de bedstede wordt een `quaet bedde met vlock daeronder` gevonden, alsmede een 
hoofdpeluw met twee kussens en `Twee Blauw gordijnen`. In de kamer hangen ook schilderijen, namelijk 
`Een Jacht, Cruyceficx, Een Zeevaert, een affdoeninge vant Cruijs` en nog 12 stukken, een spiegel en een 
`portret van Van Yerssel ende sijn Vrouw` en tenslotte een mantel en een stok met brandijzers alsmede `een 
tobelette tgene aenden Pastor van Handel compt`. Helaas worden de verdere meubels niet vermeld omdat 
die `toecomende dynsdach publyckelijck vercocht werden met twee koebeesten ende een kalff` en deze op 
de koopceel zouden worden vermeld. Wel wordt nog melding gemaakt van een viervoudige pistolet van 36 
gulden, een gouden souverein, een Franse kroon en 163 gulden en 15 stuiver in zilvergeld. `Int bijwesen van 
Catharijn ende Maria der kijnder moederlijcke moeijtiens` en twee schepenen wordt ook nog acht geslagen 
op het zilverwerk, hetwelk ook niet verkocht schijnt te zijn geworden. Er zijn ondermeer twee zilveren 
kommen, een zilveren zoutvat, een zilveren mosterdpot en lepeltje - er is ook een `mostertmeulen` in huis - , 
twee zilveren lepels, wat sieraden, een `silvere Cruijsken` en verder `Een dobbelen goude trouwringh, Een 
goude Cruysken, Een Paer goude pendante`. Als erfgoed der kinderen wordt vermeld: een huis en hof met 
brouwerij en ketel, een brandewijnketel gelegen naast het erf van meester Peter Doncker, een wei in de 
Cleyn Heye en een bosje in de Gemulhoek, verder `de halve Peertsweye gemeyn met Tieleman Lemnius` en 
twee renten op de vrijheid36.  

 

Bij de scheiding en deling tussen de erven Adriaan van Iersel hadden de weeskinderen nog gekregen `het 
groot huijs waer inne der selver grootvader ende grootmoeder saliger overleden sijn, schuer, stallinge, 
brouwerije met alle sijn toebehoorten, beneffens den brandewijnketel vandien, mitsgaders den halven hoov 
aldaer achter aengelegen` te Tilburg aan `den Hovel, genaemt het Hintmaereynde`, in het zuiden grenzend 
aan de Molenstraat, waarop een uitweg werd verkregen37. 

 
 
 
36  Otw,R.368,65;  
37  Tilburg,R.374,60;  
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Jan van Berckel bewoonde met zijn gezin het onder Lindeind 19 behandelde huis. Zijn vader bleef met de 
kinderen hier wonen: in 1665 heeft `Dierick van Berckel eenen woonhuijse, torffhuijs met 31 roeijen hooffs38. 
Ofschoon de scheiding en deling van de nalatenschap van Dierk niet is gevonden, blijkt dat dit huis 
onverdeeld eigendom is gebleven van de ongetrouwde kinderen39. Het wordt genoemd bij de taxaties uit 
1677 en 1679 voor de heffing van het recht op versterf van bezijden, verband houdend met het overlijden 
van Wijnand van Berckel en Margriet van Berckel40. Op dit huis drukken dan als lasten een cijns van drie 
gulden aan het Arme-Vrouwenhuis, van een gulden aan de altaristen en een som van 10 gulden aan Jan de 
Gier. Deze vorster Jan de Gier had aanvankelijk vorderingen op Michiel van Iersel, de voornoemde 
schoonzoon van Jan van Berckel. 

 

Het huis schijnt verstorven te zijn op Dierk en Josina, kinderen van Willem van Beurden, achterkleinkinderen 
van Dierk Rutgers van Berckel. In 1710 woont bij hem de kwezel Adriaantje van Berckel41. Wanneer het huis 
nog is van de kinderen en erfgenamen van Willem van Beurden, heeft Gerardus van Asten het al bewoond. 
Op 16 mei 1715 laat hij er uitgebreid de gebreken aan vaststellen. De schepenen zien dat er pannen kapot 
zijn op het dak van de achterste zolder, op de zuidzijde, en dat aan de noordzijde zelfs panlatten gebroken 
zijn. Achter op het erf, aan de stroom, is `geen beurie, spoelplanck, goot, putswengel noch putsteijger`. Het 
verfhuis waaruit de ketel verdwenen is, `leegt tot een puynhoop`, het `schorsteentie van die Cetel` is 
bouwvallig en `onder oock aen stucken` en de `weechtenplancken ofte muer` is verzakt of omvergevallen. De 
helft van de dakpannen zijn verdwenen en welgeteld 191 liggen er op de grond. Men vraagt zich wel af wat 
meester Gerard in 1716 bezielde. Zij raken het echter in een opwinning door monsieur Jacobus van der 
Meulen, `borger en coopman` uit Den Bosch, kwijt. De koper van huis, erf, hof, ververij en wat daartoe 
behoort, wordt in 1716 meester Gerard van Asten, met wie de aangetrouwde oom van Dirk Michiels van 
Iersel bedoeld zal zijn42. Diens zoon is getrouwd met Anna Catharina van Dal, een dochter van de beruchte 
Adriaan van Dal. Op diens naam staat het huis bij de huisnummering rond 1736. 

Op 11 april 1766 wordt het huis eigendom van Sophia Molengraaf, hiervoor bij de bespreking van de lager 
genummerde erven van het Lindeind reeds ter sprake gekomen. Het wordt dan bewoond door de kinderen 

 
 
 
38

  GA 221,3v;  
39

  GA 222,5v; GA 222,9;  
40

  Otw,R.371,II,45; Otw,R.373,II,30;  
41  Otw,R.504,3v;  
42  sH,R.1707,346v; Otw,R.468,61; GA 223,35v; GA; GA 228,48;  

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 16  •  10 

van dominee Laurens Verster de Balbian, die getrouwd is met Sophias zuster Maria Molengraaf43; in 1766 
door de dochter welke is getrouwd met de overste Von Graffenriedt, in 1776 door de dochter welke gehuwd 
is met de kapitein Charles Victor Zehender. In 1781 woont er de weduwe van de dominee zelf, in 1786 
tesamen met haar dochter Alida Deliana, dan weduwe van de schoolmeester Hendrik Voskuijl. 
Laatstgenoemde vrouw wordt in 1791 als eigenaresse van het huis genoemd, terwijl de heer Hendrik van 
Tetrode dan bewoner heet te zijn. Op 6 december 1802, wanneer vrouwe Alida Deliana Verster de Balbian in 
echt verbonden is met de landschrijver en griffier van den Lande van Cuyk, de heer Adriaan Johan Jacob 
Prinsen, wordt dit huis met de afgepaalde westwaartse helft van het weiveld genaamd Schoutenerf voor 
2355 gulden verkocht aan de echtelieden Stephanus Blancken en Elisabeth Winter. Op 5 juli 1803 verkopen 
zij hun goed echter alweer. Koper voor 500 gulden (!) wordt Johannes Nieuwenhuysen44. In 1808, wanneer 
Johannes weduwnaar is van Catharina van den Hout, verkoopt hij dit huis met het deel van het Schoutenerf 
aan Gerardus Tabbers45. Het huis komt hierna weer terug bij landschrijver Prinsen. Op 10 september 1811 
draagt hij dit goed, waarvan het huis dan genummerd is 195, over aan Petrus Emilius Wierdsma46. Diens 
kinderen bezitten het wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd47 en van hen maakt 
Rombertus Franciscus Wierdsma hier de bloementuin van zijn, hiervoor bij het Schoutenerf besproken 
perceel. 

   

 

 
 
 
43

  Otw,R.419,40;  
44

  Otw,R.438,150;  
45

  Otw,R.442,40;  
46  Otw,N.5336,12;  
47  F.313: tuin (1); F.314: bloementuin (1); F.315: huis en erf (5). 
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 16 

   

  Lijsbeth Lemmens x Lambrecht des Papen 

18-1-1420 huis Willem van Haestrecht n.z. heer Pauwels van Haestrecht 

26-9-1422 huis Gerit van Berck 

19-11-1422 huis Willem Henrikszoon die Meester 

23-8-1435 huis Gijsbrecht Claas Heyen 

v1439 huis Gerit van Berck 

  het oosteijke deel (het westelijk deel onder L17) 

v1453 huis Jacob van Berck 

v.1496 hofstad Claas Heyen 

  Goyaart Dirk die Bie en Henrik Emmen 

23-12-1501 huis werft Marcelis Willem Scoefs x Geertruit Benedictus Heyen 

14-12-1506 afgebrand huis hofstad werft Jacob Henrik Emmen x Mabelia d. Gerit Everits 

11-10-1547 huis  Bartholomeus Aart Nulants 

  Catharina Bartholomeus Nulants x Peter Adriaan Gijsberts van Gorcum 

3-4-1595 afgebrande hofstad Bartholomeus Aart Lombaerts 

  zie oost L15-IV 

  Cornelis Bartholomeeus de Bont x Engel Henrik Moonen 

14-11-1631 huis Dierk Rutger van Berckel x Mayken Wijnant van Rosandt 

19-8-1669 huis ververij Wijnant Dierk van Berckel 

 huis achterhuis Margriet en Francis Dierk van Berckel (1/2) 

  Dierk en Josina (en Maria) krn Willem van Beurden 

  Jacob van der Meulen, koopman den Bosch (opwinning) 

14-9-1716 huis ververij mr Gerard van Asten, borger van den Bosch 

  Gerard Gerard van Asten x Anna Catharina van Dal 

11-4-1766 huizinge stallinge ververij  Sophia Molengraaf 

24-3-1780 1/2 in Schoutenerf uitbreiding met helft van oostelijk erf: afkomstig van L15-III 

28-4-1787 huizinge schuur met weiveld 
of dries 

Alida Deliana d. Laurens Verster de Balbian wede Hendrik Voskuijl, schoolmeester xx Adriaan Johan Jacob 
Prinsen, landschrijver en griffier van den lande van Cuyck 

6-12-1802 huizinge schuur 1/2 
Schoutenerf 

Stephanus Blancken en Elisabeth Winter 

5-7-1803 huizinge schuur 1/2 
Schoutenerf 

Johannes Nieuwenhuysen x Catharina van den Hout 

29-12-1808 huis schuur 1/2 Schoutenerf Gerardus Tabbers 

13-6-1811 huis schuur 1/2 Schoutenerf Adriaan Johan Jacob Prinsen, landschrijver en griffier land van Kuyck 

17-8-1811 huis 1/2 Schoutenerf Petrus Emilius Wierdsma nr 195 

  zie verder L15-III 

   

   

  vervolg van L15-III 

  na 1927 het middelste erf F.1771 

1928 huis garage Cornelis Maria Roosen 

  B308, na 1947 De Lind 22 

   

   

  vervolg van L15-III 

  na 1927 het westelijke erf F.1770 

1928 huis schuur tuin Adrianus Wilhelmus Matheus Roosen 

  B309, na 1947 De Lind 20 
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