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Nu wordt gesproken over het erf waarop een van de laatste woonhuizen aan deze kant van De 
Lind staat. Het is rond 1928 gebouwd door Jos Roosen, de oudste zoon van Adrianus Roosen 
van de vroegere schoenfabriek ARBO bij Blokshekken. Die bouwde het huis naast de woningen 
van zijn broeders tegelijk met de bouw van de Rooms-Katholieke kerk op de Lind, waarbij hij als 
kerkmeester was betrokken. Hij vroeg ook de architect van de kerk, H.W. Valk uit Den Bosch. In 
de 18-de eeuw was het onbebouwd: het 'Schoutenerf', genoemd naar jonker Johan de Ruyter, 
de eerste hervormde schout. Twee eeuwen eerder huisde hier de Oisterwijkse schout in 'de 
Kraan'. 
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15-III het Schoutenerf 
Nu wordt gesproken over het erf waarop het woonhuis van meester Gerard Berkelmans staat. Dit huis werd 
op 13 december 1966 gekocht in een openbare veiling, in opdracht van diens echtgenote Joanna Anna Maria 
Timmermans1. Verkoopster was Henriette Maria Louse Bernardina van Riel, van wie het op 15 juni 1959 
werd toegescheiden uit de nalatenschap van haar echtgenoot Adrianus Theodorus - gemeenlijk genoemd Jos 
- Roosen. Die bouwde het huis naast de woningen van zijn broeders tegelijk met de bouw van de 
rooms-katholieke kerk op de Lind, waarbij hij als kerkmeester was betrokken. De vloer in de gang herinnert 
aan het plaveisel van het priesterkoor in de kerk. 

Het meest oostelijke erf is geweest van Aart die Greve, zoon van Aart die Greve. Aan Katharina, dochter van 
Aarts zuster Engelbeer en Jan de Verwer2, welke in het klooster der zusters in Oisterwijk is getreden, heeft 
Aart tweemaal een erfpacht beloofd, ten eerste in 1446 een pacht van een mud rogge3 en in 1457 nog een 
van zes lopen4. Intussen, in 1451 heeft Aart die Greve zijn huis nog belast met negen zesteren rogge, af te 
dragen aan Jan Reiner Brueders5. 

Wegens wanbetaling van de pachten welke aan het klooster gekomen zijn heeft de biechtvader der zusters, 
broeder Claas van der Hagen dit erf opgewonnen. In 1496 is het door de vorster verkocht aan 
Bartholomeeus Jans die Becker - een oude buurjongen - voor slechts zes lopen rogge als erfpacht, de 

 
 
 
1
  SH,Hypotheekkantoor,dagregister deel 392,1013; overgeschreven op 24 januari 1967, deel 3304,nummer 10;  

2
  Otw,R.156,37v;  

3
  Otw,R.165,12v;  

4  Otw,R.165,12v;  
5  sH,R.1221,91;  
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achterstalligheden en de schaden6. Reeds in 1498 heeft Bartholomeeus zijn huis met aanhorigheden, in 
grootte van een lopense7, verkocht aan Aart, zoon van8 Laureis Aarts van Boextel9. In 1502 koopt die de 
pacht in welke de zusters nog beuren10. 

   

Aart Laureins van Boextel (schepen van Oisterwijk in 1515 en 152211) heeft uit zijn huwelijk met een zekere 
Heilwich (overleden tussen mei 1532 en januari 153612), twee zonen en drie dochters achtergelaten. Heer 
Claas van Boextel, priester, heeft in 1515, wanneer hij nog niet gewijd is, een erfcijns van zes carolusgulden 
uit dit huis verkregen13. De andere zoon, Jan Aarts van Boextel, heeft uit zijn huwelijk met Geertruid, 
dochter van Matthijs van der Elst, een zoon en twee dochters achtergelaten: Aart, getrouwd met Aleid, 
dochter van Denijs Crillaerts, bij welke hij twee dochters, beiden Jenneken geheten, verwekt, en hertrouwd 
met Catharina, dochter van Henrik de Molder14, Heilwich en Anna, getrouwd met Cornelis Moels. De drie 
dochters van Aart Laureins van Boextel zijn Oda, gehuwd met Eliaas Jan Jacobs de Beer (meermalen 
schepen), die is hertrouwd met Geertruid, dochter van Matthijs van der Elst, Aleid, gehuwd met Dirk 
Willems de Loze en hertrouwd met Huibrecht Gommers van Hoerne en Marie, evenals Aleid zonder 
nakomelingen gestorven, welke is gehuwd met Jan Jan Claasen van Spreuwel alias Pickart15 

 
 
 
6  Otw,R.201,20;  
7  sH.R.1266,40;  
8
  Otw,R.239,2v; Otw,R.218,50;  

9  Otw,R.203,1;  
10  Otw,R.206,12v;  
11

  Hij is dood voor 1533;  
12

  Otw,R.327,29; Otw,R.239,2v;  
13

  Otw,R.224,30;  
14  Andere kinderen van Aart zijn Henrik, Jan en Aleid. Cornelis Moels komt ter sprake onder Lindeind 7;  
15  Otw,R.247,20v; Otw,R.249,20; Otw,R.257,39; Otw,R.258,1; Otw,R.272,41v;  
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In 1532, na de dood van Aart van Boextel, wordt dit huis belast16. Aan de zoon Jan is het in 1535 na de dood 
van Heilwich toegescheiden17. Diens kinderen dragen huis, hof, schuur en grond in 1554 over aan Gerit 
Dierks van den Wiel18. In 1578 hebben de momboors van Gerits onmondige zoon Dierk en van de kinderen 
van diens zusters dit huis overgedragen aan Adriaan Aart Roestenborch19. Deze is al ter sprake gekomen als 
man Mechteld, dochter van Aart Peter Nulants, de weduwe van Lodewijk Swerts20 en Peter Claas Leemans.  

Haar erfgenamen uit haar eerste twee huwelijken verkopen 27 april 1605 een huis met achterhuis en 
brouwhuis met bijbehorende erven bij het raadhuis aan Wouter zoon van wijlen Cornelis Wouter 
Heymans21. Omdat die zijn erf aanzienlijk in westelijke richting vergroot, wordt daar nu eerst bij stilgestaan. 

 

15-IV in den Kraan 
Jan geheten die Cuper, natuurlijke zoon van Jan van Haren, placht een mud in een erfpacht van twee mud, 
gaande uit een huis, af te dragen. Na hem deed dat Bruisten Jan Nouden. Diens huis wordt belend door dat 
van Jan die Timmerman, waarschijnlijk Bruistens verwant die de stamvader is geworden van het 
vooraanstaande Oisterwijkse geslacht Timmermans en de rechtsvoorganger van Aart die Greve, die bij de 
bespreking van het Lindeind 15 is genoemd. Aan de andere zijde wordt Bruistens erf belend door dat van 
Engbrecht Holcs, bij wiens nicht Gerit van Berck buiten echt kinderen heeft verwekt22. Nu ligt een erf van 
Gerit van Berck in 1422 neven dat van Wouter die Beer en Lijsbeth Kuysten, beide aan dezelfde zijde23. 
Lijsbeth is de moeder van Willem Block, die zo dadelijk ter sprake komt. Het huis van Wouter die Beer komt 
na de dood van Ermgard Wouter Sberen-wijf aan Wouter Aarts van Heusden, die zijn helft in 1423 heeft 
afgestaan aan Embrecht Borchmans, de zoon van Embrecht Borchman24. Waarschijnlijk is deze helft 
gekomen aan een zoon van Lijsbeth Kuysten25. 

Op 22 mei 1439 wil een der twee zonen van Lijsbeth Kuysten, Willem Block Aartszoon aan Christijn, de 
natuurlijke dochter van heer Wouter Bruystens, priester, zijn huis met erf en hof en het brouwgereedschap 
daarin verkopen. Christijn belooft, behalve de oude lasten, aan Jan die Bye, de zoon van Henrik meester 
Henriks op Lichtmis jaarlijks drie mud rogge in Bossche maat af te dragen, maar de overdracht is niet tot 
stand gekomen26. Eerst twee jaar later, in 1441, vindt de vervreemding aan een andere belangstellende 
plaats. Willems oom Willem van Langelaar, genoemd naar een goed onder Budel, doch een zoon van de 
Oisterwijkse schoutet Bruusten Bruusten Janssoen van Oesterwijc, ziet dan af van vernadering27 In 1430 
tekent de schepenklerk aan dat voor 8½ gulden `tot Blocken huys scouthet in den Craene, daer die scepenen, 
oude ende nye` aan wijn is verteerd, terwijl er 36 cromstert zijn verdronken `tot Blocke huys inde Craene 
daer die scepenen ende ghesworen te same ware`28. Wellicht dat de schepenklerk duidt op dit erf, dicht bij 

 
 
 
16  Otw,R.237,29;  
17  Otw,R.239,1v;  
18  Otw.R.258,1; zie ook genealogie Sapeels;  
19  Otw,R.281,I,39; zie ook Lindeind 11;  
20  Otw,R.315,39v; Otw,R.313,11 (1619);  
21

  Otw,R.299,41; 
22  sH,R.1241,186; Otw,R.190,18; sH,R.1238,66;  
23  sH,R.1193,255;  
24

  Otw,R.144,104;  
25

  Otw,R.143,31; sH,R.1277,79;  
26

  sH,R.1209,80v;  
27  sH,R.1211,30;  
28  Otw,R.147,1; Otw,R.147,1v;  
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de gerechtslinde, wanneer hij spreekt over de verteringen van de ambtsdragers ten huize van de schoutet 
Willem Block. 

De koper die Willem Block voor zijn huis vond, was Michiel Ricout Vranckensoen. Rond 1440 verhuurt 
Michiel aan Claus Sceyven Jacobs voor een jaar het huis met zijn brouwerij, te weten `enen ketel, met 4 
groeten cupen ende 50 tonnen en 3 vloeten, 12 cleyn cuypkens, 4 bruyselcuypen, enen trechter en 4 
stugemanden` voor zes schilden29. Slechts tot meerdere zekerheid wordt dit met beesten, roerende en 
havelijke goederen in 1445 in eigendom overgedragen van een Bossche mesmaker, Henrik, zoon van Reiner 
Loenman. Voor vier mud rogge, af te dragen op Lichtmis, verhuurt die het huis - althans ten dele - voor zes 
jaar aan Michiel Ricoutszoon30. Wanneer Henrik Loenman het jaar daarop zijn zoon Jan uit zijn ouderlijke 
macht laat gaan, geeft hij hem als uitzet dit huis met het brouwgerei mede31. Michiel Ricoutszoon wordt in 
1451 nog als bewoner vermeld32.  

Wanneer Henrik al dood is, in 1466, draagt Jan Loenman, die van beroep ook mesmaker was en 
waarschijnlijk niet hier maar in Den Bosch woonde zijn rechten in dit huis met het brouwersgereedschap 
over aan de priester, heer Floris Gijsbrecht Floren, een neef van nagenoemde Henrik van den Scaepsdijck33. 
Ook Claus Gielis Colen heeft rechten in het huis waarin Jan Loenman te wonen placht. Onder voorbehoud 
van `die afterste camer en half den hof` verhuurt hij op 19 november 1466 de helft van het hier besproken 
goed voor vier `jaer lanc`34. Heer Floris kocht kennelijk als geldbelegging en verkoopt zijn rechten in 1468 
reeds aan Laureins Philips Boden, weer een Bosschenaar35. Laureins verwerft ook de helft welke Henrik van 
den Scaepsdijck, zoon van Gijsbrecht Hannen, toekomt36. Zowel van dit huis als van dat ernaast doen 
tezelfdertijd de voormalige eigenaars, Jan Loenman en zijn zwager Jacob Goyarts, man van Aleid Henrik 
Loenmansdochter afstand van rechten. 

In verband met de troebelige voorgeschiedenis verdienen de lasten op dit erf bijzondere aandacht. Ze 
verschillen in 1468 niet veel van die in 1439. Behalve van de hertogcijns van een penning, een cijns aan Gerit 
van Berck, zoals deze die als rechtsopvolger van Jan Noerkens moest beuren, en een cijns van drie 
schillingen payments en een oude `swert`, te betalen aan Jan van Haren, wordt nog gewag gemaakt van drie 
mud rogge in plaats van één aan de erfgenamen van Jacob Appels en van de onderhoudsplicht van een deel 
van de Oisterwijkse dijk37. Wanneer Laureins Boden zijn bezit, nadat de nodige geschillen door 
scheidsmannen zijn beslecht38, in 1472 opdraagt aan Goyaart van Uden, zoon van Peter van Oirschot39 
wordt nog slechts gesproken over de grondcijns, een erfpacht van twee mud, af te dragen aan meester Jan 
Gijsbrechts en één mud aan Willem Trabukier, wiens vrouw een kleindochter van Jacob Appels is en een 
deel van de dijk40. Met meester Jan Gijsbrechts wordt de stichter van het Manhuis bedoeld, de zoon van 
Gijsbrecht Korstiaan Gijsbrechts bij Margriet Boyen41. Die had die pacht, na afstand van recht vanwege Joris, 
de natuurlijke zoon van meester Jans vader, verkregen van zijn vader, die hem verwierf van de erfgenamen 

 
 
 
29

  Otw,R.152,;  
30  sH,R.1215,234v;  
31  sH,R.1216,51;  
32  sH,R.1221,96; sH,R.1237,52v;  
33  sH,R.1236,172; sH,R.1223,96 (1453); sH,R.1235,81v (1466);  
34  Otw,R.173,23v;  
35

  sH,R.1237,52v;  
36  sH,R.1241,186;  
37  sH,R.1211,30; sH,R.1237,52v;  
38

  sH,R.1240,254; sH,R.1240,255v;  
39

  sH,R.1241,186;  
40

  Otw,R.176,21v;  
41  sH,R.1238,66; G. Berkelmans,De stichter van Dmanhuys te Oisterwijk en zijn verwanten, in De Kleine Meijerij, jrg. 15 

(1962),60;  
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van Jan van Gunterslaar, te weten diens wettige dochter Hillegond, welke gehuwd was met Dirk van der Elst 
Dirkszoon en Matheeus, natuurlijke zoon van Jan van Gunterslaar, verwanten.  

De koop van Goyaart van Uden wordt dadelijk vernaderd door Jan de touwslager, in het Oisterwijk van zijn 
dagen Jan Willemssoen die Zeelemeecker genoemd. Van hem verkrijgt Willem die Becker Janszoon het goed 
reeds enkele weken later, op 31 januari 1472. Het jaar daarop verlicht Willem de lasten door de pacht van 
meester Jan Gijsbrechts in te kopen42. Er komen nu grote veranderingen, door brand en splitsing ofwel door 
splitsing en brand nadien.  

Geertruid, dochter van Willem die Becker, welke getrouwd is met Willemde Loze (en een deel kreeg 
overgedragen maar weer van de hand deed), erft het huis. In 1508 hebben haar kinderen, namelijk Willem 
en Jan de Loze met hun zusters Aleid en Geertruid, ook handelend voor hun buitenslands vertoevende 
broeder, een hofstede met grond en toebehoorten en een `cleyn werftken daer teynden aenliggende` 
overgedragen aan Lenaart Jans de Weer43. Die stelt met zijn buurman Peter Ansem Wouters eerst de 
splitsing van het oude erf vast en bouwt vervolgens op de hem toekomende oostelijke helft daarvan een 
huis44. In 1510 belooft hij uit dat huis een erfpacht van 10 vaten rogge45 aan Willem Willems de Loze46 en in 
1516 nog een cijns van drie pond aan Peter van Perligom, lees Berlicom47. In 1514 hebben de gebroeders De 
Loze voornoemd tesamen met hun inmiddels getrouwde zusters (Aleid is gehuwd met Henrik Maas en 
Geertruid met Lambrecht Gijsbrechts), zijnde dus de kinderen van Willem de Loze bij diens eerste huisvrouw 
Geertruid, dochter van Willem die Becker, een erfpacht van vier lopen uit dit erf overgegeven aan heer Jan 
Appels, de zoon van Aart Appels48. Na de dood van Lenaart de Weer gaat zijn weduwe, Elisabeth Jan 
Danielsdochter, af van de tocht in dit huis ten behoeve van haar kinderen, geheten Jan de oudste, Deliaan 
en de onmondige Jan de jongste. In 1521 hebben die het overgegeven aan Henrik Jan Timmermans49 de 
lubber50. In 1522 belast die het erf nog met een cijns van 20 stuiver ten behoeve van Jenneke, weduwe van 
Aart van de Venne51. Adriana, dochter van Arnt van den Nuwenhuys, heeft in 1550 als weduwe van Henrik 
Janssoen het huis met de hof en een `cleyn huysken` en de helft van een werfke overgedragen aan Huibert 
Martens52. Bedoeld is Huibert Marten Andries Salen. De vader van Huibert is in 1556 niet meer in leven. 
Ofschoon die Huibert het huis ook maar 10 jaar heeft bezeten, willen we hier even over hem en zijn magen 
uitweiden, omdat de inmiddels uitgestorven Oisterwijkse Van Haarens van hem afstammen53. 

Huibert Salen, wiens familie uit Boxtel kwam, heeft meestentijds in Tilburg gewoond, alwaar hij ondermeer 
De Rode Leeuw54 en een huis aan de Veldhoven heeft gekocht. Dit huis aan de Veldhoven verkoopt hij in 
158555. Ten overstaan van de vice-cureit van Tilburg maakt hij echter al op 5 september 1583, tesamen met 
zijn huisvrouw Marie een uiterste wilsbeschikking ingevolge waarvan `die doij hant metter levender` delen 
moet56. Er zijn dus kennelijk kinderen vòòroverleden. Dat blijkt ook uit de beschikking van Mariken, wier wil 

 
 
 
42  sH,R.1242,281v;  
43  Otw,R.212,41v;  
44

  Otw,R.225,34;  
45  sH,R.1282,72v;  
46  Otw,R.214,7v;  
47  Otw,R.220,38v;  
48  Otw,R.218,24v;  
49  Otw,R.225,34;  
50

  Brussel,RA,KA 10719,15v;  
51  Otw,R.226,10v; Otw,R.230,2;  
52  Otw,R.254,65v;  
53

  G. Berkelmans,Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven, in De Kleine Meijerij,jrg. 15 (1962),5; 
sH,R.1369,265;  

54
  Otw,R.332,43;  

55  Otw,R.332,7v;  
56  Tilburg,N2,6a;  
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was `dat Jenneken haerder dochter sal hebben alle haer daghelijckse clederen ende salse selver draghen`. Op 
7 september 1583 leven beide testateuren nog, want ze blijven dan bij hun beschikkingen. Huibert heeft één 
zoon, Andries, die uit zijn huwelijk met Geertruid, dochter van Henrik Gerits Smolders57, een zoon Jan 
(gehuwd met Dingen Jan Snellaart Janssen58) en een dochter Catharina (getrouwd met Adriaan Henrik 
Rubbens van Holten) heeft. Dochters van Huibert Salen zijn Adriana, getrouwd met Cornelis Peter Jan 
Heysten59 en Catharina, getrouwd met Daniel Jacob Martens60.  

  
In 1556 wordt Huibert Salens goed omschreven als een voorhuis, erf, hof en achterhuis, gelegen tussen de 
straat en het wiel aldaar vloeiende, belast met een cijns van een gulden, te betalen aan de zusters in 
Oisterwijk en een van drie gulden, te betalen aan Adriaan van Aken en voorts met een halve wilhelmustuin, 
verschuldigd aan het personaat en de helft van drie moorkens, verschuldigd aan de hertog61. Ook hier zal hij 
een herberg hebben gehouden, met een verwijzing naar de beroemde fabel van de vos, die de kraanvogel 
slecht onthaalde met onnutte platte borden, en vervolgens zelf te gast was in een gelag met diepe kruiken, 
genaamd De Vos en de Kraan, of de Kraan. In Tilburg worden de verwanten van Huibert geteisterd door de 
pest, met ten hemel schreiende getuigenissen over het woeden van die ziekte62. 

 
 
 
57  Tilburg,R.346,10;  
58  Tilburg,R.352,72;  
59

  Tilburg,R.246,32;  
60

  Tilburg,R.246,32;  
61

  sH,R.1369,220v;  
62  L. de Brouwer, 'De aenclevende sieckte'. De pest in Tilburg voor 1630, in Tilburg, jrg 13 (1995), 3-13; vgl. K. Vermue, De 

plage Gods oft de pest in Oisterwijk, vierhonderd jaar gelden, in De Kleine Meijerij, jrg 55 (2004), 12-27; 
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Zoals gezegd heeft Huibert Salen zijn huis met hof en klein huiske in 1560 overgedragen aan Aart Jans van 
Boextel63. Catharina, dochter van Henrik de Molder, is als weduwe van Aart afgegaan van haar recht van 
tocht, waarop het huis in 1570 is verkocht aan Ariaan van Gorcum, zoon van Gijsbert de schoenmaker64. Het 
huis van Adriaan deelt het lot van zoveel andere huizen in de vrijheid gedurende de opstand en brandt af. 
De lasten van het erf worden niet meer opgebracht, zodat heer en meester Jeronimus van Berthem, pastoor 
der parochiekerk, en heer Mattheeus Wals als rector van het altaar van het Heilig Kruis, de hofstad wegens 
wanbetaling van een cijns van drie carolusgulden, verschuldigd aan de altaristen, opwinnen. Bij de openbare 
verkoop in 1598 wordt Bartholomeus Aart Lombaerts er eigenaar van65. Als volgt verkreeg Bartholomeus 
Aart Lombaerts ook het westelijk gelegen erf.  

 

15-V  
In 1482 heeft Heilwich, dochter van Willem van Brakel, weduwe van Gijsbrecht Huysmans66, later van 
Willem Beckers67, de helft van haar erf overgedragen aan haar schoonzoon Willem de Loze68, die deze in 
1493 ruilt met het onder Lindeind 13 behandelde erf. Aldus komt het hier behandelde goed aan Jacob Jan 
Lipprechs69. Jacob belast dit erf waaruit reeds een cijns in Noorkenscijns moet worden vergolden aan Eefse 
van Ghent, tesamen met `enen werftken` in 1495 met een cijns van niet minder dan zes carolusgulden70. Op 
onbekende wijze, maar waarschijnlijk wegens een opwinning, raakt het erf vervolgens weer in handen van 
de kinderen van Willem de Loze, die deze helft in 1508 overdragen aan Peter Ansem Wouters, hiervoor 
reeds genoemd in verband met Lenaart Jans de Weer. In 1524 hebben Jan Ansem Wouters, optredend voor 
zijn onmondige neefjes Jan en Jacob, en de volwassen kinderen van Peter Ansem Wouters, namelijk de zoon 
Jan en de dochter Peterken, hun huis overgedragen aan Cornelis Willems de Loze71. Vier jaar later heeft die 
dat weer overgedragen aan Jan, zoon van Jan Andries Wijtmans. Ariken Boeghmekers, weduwe van Jan 
voornoemd, doet in 1532 afstand van haar recht van tocht ten behoeve van drie van haar kinderen, Jan, 
Wouter en Margriet. Ten behoeve van haar zonen Teeuw en Lambrecht gaat ze af van de tocht in een hoeve 
in het Holleneind72. De drie kinderen die de volle eigendom van dit huis krijgen, dragen dit op aan Gijsbrecht 
de schoenmaker, zoon van Henrik van Gorcum (wiens zoon hiervoor alreeds ter sprake kwam). In juni van 
datzelfde jaar 1532 belooft Gijsbrecht een cijns uit dit huis met het werftken aan Ariken, dochter van Aart 
van Laerhoven73. Gijsbrechts twee zonen, Ariaan en Antonis, en dochter Anna, Margriet en Antoniske, welke 
laatste is gehuwd met Ariaan Cornelis van Riel, delen. Zij scheiden aan Ariaan in 1554 dit huis toe74. Ariaan 
brengt dit huis in 1561 aan genoemde Bartholomeus Aart Lombaerts75. 

Bartholomeus , die na de opwinning een erf van de oude omvang krijgt, komt in geldelijke moeilijkheden als 
gevolg waarvan de erfgenamen van hem en zijn eerste vrouw, Cathelijn, dochter van Herman Janssen, in 
een geding met de schuldeisers raken. Ingevolge het eindvonnis van 11 juni 1613, door Bossche schepenen 

 
 
 
63  Otw,R.264,51v;  
64  Otw,R.274,38v;  
65  Otw,R.293,27;  
66  Brussel,RA,KA 10719,16;  
67  sH,R.1252,147v;  
68

  Otw,R.188,30;  
69  Otw,R.198,14;  
70  Otw,R.200,21;  
71

  Otw,R.228,9;  
72

  Otw,R.237,25 e.v.; zie ook onder Lindeind 86;  
73

  Otw,R.237,49;  
74  Otw,R.258,40; zie Lindeind 3 en 4;  
75  Otw,R.265,37v;  
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gewezen, worden Bartholomeus’ schoonzoon Nicolaas Joosten de Beer, weduwnaar van Geertruid 
Lombaerts, en de kleinzoon Aart, zoon van de reeds overleden Herman Bartholomeeussen Lombaerts, 
veroordeeld om 775 gulden en drie stuiver te betalen. In verband daarmede worden de schuldseisers in 
1615 gericht aan de helft van de boedel, waarin ondermeer het hier behandelde huis met hof en werfke, 
een ledige hofstad, waarop eertijds een huis stond, westwaarts daarvan gelegen en behandeld onder 
Lindeind 16 en een wei bij de Verwersbrug, tussen de stroom en de Schuttersbogaard. Dit alles wordt 
openbaar verkocht76.Cornelis Bartholomeeus Jans de Bont heeft in 1617 dit erf, tesamen met het nader 
onder Lindeind 16 te vermelden goed in de gerechtelijke verkoop verworven77. Na de dood van Cornelis 
worden de lasten andermaal niet opgebracht en vindt de uitwinning van het westwaartse deel plaats 
wegens wanbetaling van een cijns van drie carolusgulden, te betalen aan de pastoor en de altaristen78, voor 
wie dan - in 1632 - de notaris Gielis Jans de Weer optreedt. Koper daarvan wordt Wouter Cornelis 
Heymans79. In 1636 is deze wegens zijn `neringe ende gebruyck` met 3½ stuiver de hoogstaangeslagene van 
Oisterwijk. Zijn voornaamste bezit is `een huys, schuer, brouwhuys ende twee hoven, tsamen groot XXIII 
roeyen ende VII roeyen dries`. Voorts heeft hij `een stucxken ackerlants in de Bolstrate I lopensaet XXXVIII 
roeyen`, een teulland en weiveld op de Kleine Hei, een wei aldaar `aen de Dwerse steeghde` van vijf lopense 
en 13 roeden, een stuk `nyeuwlants opde Cleyn Heye naest der erffenisse der weduwe Thomas van den 
Hoevel VI½ lopensaet`, een stuk erf, gekomen van de weduwe van Philips de Wale en in teulland groot een 
lopense en 30 roeden en in groes 2½ lopense, nog een nieuwland op de Grote Hei, gekomen van Cornelis 
van Someren. Wouter huurde ook nog een paar lopense land in de Schijve van de Tafel van den Heiligen 
Geest80. 

 

 
 
 
76

  sH,R.1809;  
77

  sH,R.1529,43v;  
78

  sH,R.1495,463v; in 1619 beuren de altaristen 20 stuiver en het armevrouwengasthuis een oudere cijns van drie gulden;  
79  Otw,R.325,92v;  
80  GA 241,3;  
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Wouter, zoon van Cornelis Wouter Heymans81 voornoemd, heeft uit zijn huwelijk met Anneke82, dochter 
van Lambert Jan Willen en Lucia Willem Petersdochter, zeven erfgenamen achtergelaten. Het zijn Willem, de 
zoon, Lijsken, welke is getrouwd met Antonie Snijders, kapitein ten dienste van de koning van Spanje (uit dit 
huwelijk werd één dochter Cathelijn geboren, wier momboor in 1670 is Theodorus van Esch), Lijsken, welke 
uit haar huwelijk met Adriaan Cornelis Bertens als kinderen heeft Jan83, Cornelis84, Lambert (die in 1670 nog 
onmondig is), Mechteld en Anneke (in 1670 ook nog onmondig), Mechteld, getrouwd met Antonis Antonis 
Versteynen, Adriaantje, getrouwd met Johan van de Cruys en Cornelia, getrouwd met Jan Wouter Maes. Op 
21 oktober 1670 hebben zij allen eenzevende in twee huizen en erven omtrent de kapel, tussen het erf van 
Reinier Lemnius en dat van Wijnand van Berckel met een doornheg als afscheiding, overgedragen aan 
sinjeur Pieter Duercant, de stadhouder, ten behoeve van de hoofdschout des kwartiers, jonker Johan de 
Ruyter. Naar hem gaat dit goed Schoutenerf heten. De schout toefde zelden in Oisterwijk, zodat het geen 
opzien baart een huurder vermeld te vinden, namelijk Marten Vosch85. De huizen verdwijnen echter van het 
erf en wanneer in 1722 beslag wordt gelegd86 voor de verpondingen van 1719 komt het tot een openbare 

 
 
 
81  Otw,R.227,38v; zijn moeder is waarschijnlijk Elisabeth, dochter van Peter Claas Leemans, als weduwe hertrouwd met 

Adriaan Peters van den Wiel, Otw,R.351,50v; Otw,R.344,78v; Lindeind 24;  
82

  Otw,R.313,6v;  
83

  Zie onder Lindeind 103a;  
84

  Otw,R.377,II,12;  
85  GA 221,3v;  
86  Otw,R.485,33v;  
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verkoop van `een hoff daer voor dese twee huysen opgestaen hebben en twee lindeboomen ervoor`87. De 
koper van het Schoutenerf wordt Adriaan van Dal. Bij de scheiding en deling van zijn nalatenschap valt dit 
erf toe aan de vier kinderen van Gerrit Maes. Wanneer in 1748 hun goed, omschreven als een stuk weiland 
van anderhalve lopense openbaar verkocht wordt aan Cornelis van Heusden, vernadert Gerard van Asten de 
koop88. Diens zoon, de onderpastoor - later pastoor van Heusden89 - Johannes Gerardus van Asten brengt 
het Schoutenerf in 1766 namens zijn moeder in een openbare verkoop90. Zij was daartoe gerechtigd 
ingevolge het testament van haar man van 1 september 1762. Tegelijk wordt het naastgelegen westelijke erf 
verkocht. Terwijl dit laatste - zoals onder Lindeind 16 zal blijken - komt aan juffrouw Sophia Molengraaf, 
wordt het gekocht door Cornelis Segbroek de oude. Van zijn erfgenamen koopt Sophia Molengraaf in 1780 
een westelijk deel van het Schoutenerf. Dit gedeelte deelt voortaan de lotgevallen van het onder Lindeind 
16 behandelde erf. 

Na de dood van de jonge Cornelis Segbroek hebben diens executeurs testamentair, de heer Pieter de Lange 
en de griffier van het vredegerecht Petrus Emilius Wierdsma, mede handelend met last van de erven van 
Jacobus de Lange, te weten Sophia de Lange, echtgenote van Jan Dirk Groen te Utrecht, van Maria Hendrina 
de Lange te Rotterdam en van Anna Geertrui de Lange, echtgenote van Johannes Leendert Mulet uit 
‘s-Gravenhage, het Schoutenerve, groot een halve lopense, verkocht aan de rentenier Martinus Lust91. Ruim 
drie maanden nadien, op 30 maart 1816, wordt de genoemde Petrus Emilius Wierdsma er eigenaar van92. 
Aan de oostzijde van het perceel bestaat een recht van overtocht over een breedte van vier rijnlandse 
roeden, neven het gebouw en de stalling van de oosterburen, zulks ten dienste van het hiervoor onder 
Lindeind 15 behandelde erf. Wanneer de registers van het kadaster wordt aangelegd, wordt dit erf gesteld 
ten name van de kinderen van Petrus Emilius Wierdsma93. Nadien wordt het getrokken bij de tuin van de 
zoon van Petrus Emilius: Rombertus Franciscus Wierdsma94. 

overzicht 
 

   

  LINDEIND 15-III  het Schoutenerf 

   

  het meest westwaartse erf 

v. 1446 huis Aart die Greve z. Aart die Greve 

  Zusters te Oisterwijk (opwinning) 

28-6-1496 huis Bartholomeeus Jans die Becker 

9-1-1498 hofstad Aart Laureis Aarts van Boextel x Heilwich 

 huis 1 L (1498)  

16-1-1535 huis werft Jan Aart van Boextel 

11-1-1554 huis schuur Gerit Dierks van de Wiel 

14-1-1578 huis achterhuis werf Adriaan Aart Roestenborch x Mechteld d. Aart Peter Nulants (wede Lodewijk Swerts) 

27-4-1605 huis achterhuis brouwhuis Wouter Cornelis Wouter Heymans x Anneke Lambert Willems 

  met het westelijke erf  L15-IV 

21-10-1670 2 huizen jr Johan de Ruyter, hoofdschout van het kwartier van Otw 

 
 
 
87

  Otw,R.413,88;  
88  Otw,R.419,188;  
89  L.Schutjes,Geschiedenis van het bisdom ‘s-Hertogenbosch,IV,577;  
90

  Otw,R.425,23v;  
91

  Otw,N.5342,134 (acte d.d. 22 december 1815);  
92

  Otw,N.5343,46;  
93  Zie onder Lindeind 16;  
94  Nederlands Patriciaat,jrg. 11 (1920). 
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14-9-1722 hof beslaglegging wegens der verponding van 1719 

12-12-1722 hof met 2 lindebomen ervoor Adriaan van Dal 

16-12-1735 hof 2 L krn Gerrit Maes 

20-6-1747 weiveld 1 1/2 L Cornelis van Heusden Schoutenerf 

27-4-1748  Gerard van Asten x Anna Catharina van Dal 

  hieraf westelijk deel bij Lindeind 16 

11-4-1766 weide Cornelis Segbroek de oude Schoutenveld 

24-3-1780 1/2 Schoutenerf westelijke helft zie L16 

  zie het geheel verder onder L15(-I) 

15-12-1815 weide 1/2 L Martinus Lust Schoutenerf 

30-3-1816 weide 1/2 L Petrus Emilius Wierdsma Schoutenerf F.313/315 

  met huis en andere helft van het Schoutenerf van L16 

1851 huis Rombertus Franciscus Wierdsma 

1873 huis Josephus Johannes Suys, burgemeester 1878-1879 

1882 huis Frederik Arnold Holleman 

1899 huis Alphonsus Hermanus Reinier Alberts na 1899 F1374 afbraak en nieuwbouw 

1913 huis Antoinette Louise Perk x1 Joseph Stecher x2 Frederik Bernt van den Bergh 

  na 1927 verkaveling in drie percelen, het meest oostelijke F.1772 

1928 huis Adrianus Theodorus Roosen x Henriette Maria Louisa van Riel, nieuw huis op oostelijk onbebouwd erf 

  B306, na 1947 De Lind 26 

   

   

  LINDEIND 15-IV in den Kraan 

   

  middelste erf 

  Jan die Cuper n.z. Jan van Haren 

  Bruisten Jan Nouden 

  Wouter die Beer x Ermgard en Lijsbeth Kuysten 

  Wouter Aarts van Heusden 

11-4-1423 huis Embrecht Embrecht Borchmans 

  Willem Aart Block, schout inden Craene 

(21-5-1439) huis brouwerij  

20-1-1441 huis brouwerij Michiel Ricout Vranckensoen 

16-9-1445 huis brouwerij Henrik Reiner Loenman, mesmaker 

26-2-1446 huis brouwerij Jan Henrik Reiner Loenman, mesmaker 

17-10-1466 huis brouwerij heer Floris Gijsbrecht Floren 

2-9-1468 huis brouwerij Laureins Philips Boden 

10-4-1471 
10-1-1472 

huis Goyaart van Uden z. Peter van Oirschot 

10-1-1472  Jan Willemssoen die Zeelemeecker 

10-1-1472  Willem die Becker Janszoon x Heilwig Willem van Brakel (wede Gijsbert Huysmans) 

  Geertruid Willem die Becker x Willem de Loze 

  zie de andere helft onder L15-V 

7-11-1508 1/2 in hofstad en werftken Lenaart Jans de Weer x Elisabeth Jan Danielsdochter 

27-6-1521 huis 1/2 werftken Henrik Jan Timmermans (de lubber) x Adriana d. Arnt van den Nuwenhuys 

26-6-1550 huis klein huisje 1/2 werftken Huibert Marten Adriaans Salen x Marie 

 voorhuis achterhuis  

6-12-1560 huis klein huisje werftken Aart Jans van Boextel x Aleit Denis Crillarts xx Catharina Henrik de Molder 

16-9-1570 huis werftken Ariaan van Gorcum z. Gijsbert de schoenmaker 

  Peter Adriaan Gijben (1598) 

  Altaristen van Otw (opwinning) 

9-5-1598 afgebrande hofstad Bartholomeus Aart Lombaerts x Cathelijn d. Herman Janssen 

  met erf westwaarts 

24-7-1613 ledige hofstad Wouter Huibrecht van Capelle en andere schuldeisers 

13-10-1617 huis ledige hofstad werftken Cornelis Bartholomeus Jans de Bont 

  alleen dit erf, L16 apart 

  Altaristen van Otw (opwinning) 

9-1-1632 afgebrande hofstad Wouter Cornelis Wouter Heymans x Anneke d. Lambert Jan Willen 

  zie verder bij het oostelijke erf L15-III 
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  LINDEIND 15-V 

   

  oostelijk erf 

  zie L15-IV 

  Henrik Reiner Loenmans 

2-9-1468 huis Laureis Philips Boyen 

  zie L15-IV 

  Willem Beckers x Heilwich Willem van Brakel (wede Gijsbrecht Huysmans) 

6-8-1482 huis Willem Henrik de Loze 

31-5-1493 huis Jacob Jan Lipprechs 

 huis werftken (1495) krn Willem de Loze 

7-11-1508 1/2 in hofstad en werftken Peter Ansem Wouters 

17-2-1524 huis 1/2 werftken Cornelis Willems de Loze 

28-3-1528 huis 1/2 werftken Jan Jan Andries Wijtmans x Ariken Lambert Boeghmekers 

27-3-1532 huis 1/2 werftken Gijsbrecht de schoenmaker z. Henrik van Gorcum 

12-5-1554 huis 1/2 werftken Ariaan Gijsbert van Gorcum 

7-9-1561 huis 1/2 werftken Bartholomeus Aart Lombaerts 

24-7-1613 huis werftken Wouter Huibrecht van Capelle en andere schuldeisers 

  zie verder L15-IV 
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