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"Domus Renata" vermeldt dit huis - ook in zijn vernieuwde versie - boven de voordeur. 

Oorspronkelijk stamt het uit 1849. Meer dan een halve eeuw hebben vader en zoon Schräder 

hier hun artsenpraktijk aan huis uitgeoefend. Door links van hun huis een garage te laten 

bouwen verdween de eeuwenoude doorgang naar de Voorste Stroom die hier tot in de 60-er 

jaren achter de erven lag, maar mogelijk tot in de 16-de eeuw dichter bij de Lind stroomde daar 

er sprake is van werften over de stroom. 
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15 I en II de Stenen Kamer 

 
 
Waar dokter Bob Schräder woonde heeft altijd een aanzienlijk huis gestaan. Dat wat er in de 15e eeuw stond, 

was - een zeldzaamheid - opgetrokken van steen en met schaliën gedekt. In 1507 wordt dit goed omschreven 

als `een stenen huys` met zijn grond en toebehoorten en met `enen cleynen werftken daer teynde de hoeve 

over twater`, binnen de vrijheid gelegen `omtrent der Lynde`, neven een `gemeyn straetken daermen doer 

gaet optie vloet, strekkende van de gemene straat tot de gemene stroom1. Uit het werfke moet in 1514 

worden betaald een half oort erfcijns `in shertoegen chijns`. Het heeft dus niet altijd bij het huis gehoord2.  

Ook dit erf heeft een Die Becker tot oudst bekende eigenaar, te weten Jan die Becker, die het vermoedelijk 

erfde van zijn vader Willem die Becker de oude3. De scheiding en deling van Jans nalatenschap vindt plaats 

in 1486. Dan wordt aan de zonen heer Jan en Willem naast de Dorenakker in de Schive de 

Sunt-Kathelinenacker bij het Goetscalcbusselken, de Hesselsakker in de Haarense Akkeren ook goed in de 

vrijheid toegescheiden, namelijk anderhalve lopense `op dat scheyen vander weghen bijder wyntmolen` en 

een huis bij de Linde `daer Jan Beckers in bestierf`4.  

 
 
 
1
  Otw,R.211,23v;  

2
  Otw,R.218,3;  

3  Otw,R.156,37v;  
4  Otw,R.192,23;  
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Dit huis wordt door heer Jan en Willem die Becker dadelijk verkocht aan hun zwager Benedictus Heyen5. 

Eerst in 1502 heeft diens weduwe de koopsom geheel betaald6. Als `commer`, dat wil zeggen op het huis 

drukkende lasten, worden in 1486 genoemd een pond oud en een pond payments, dat wil zeggen één pond 

in oud en één pond in lopend geld, te betalen aan de altaristen, één pond payment aan de rector van het 

Sint Geertruiden'outer' en één aan de Tafel van den Heiligen Geest7, en voor alles een erfcijns van 2½ plak 

aan `den hertoghe`.Wanneer in 1507 de nalatenschap van Benedictus Heyen en Geertruid Jan 

Sbeckersdochter wordt gescheiden, komt dit huis weer aan een schoonzoon, Marcelis Scoefs8, die met zijn 

vrouw Geertruid Heyen de naburige kapel begiftigd hebben9, maar zijn `groeten stenen huyse` tegen een 

erfpacht van vierdehalf mud rogge heeft uitgegeven aan Peter Walscot, getrouwd met Heilwich Bits 

Heyendochter10. Peter Walscot Willemszoon11 schijnt nog een schuur bij het huis te hebben gezet, want 

daarvan wordt eerst melding gemaakt wanneer het goed in 1514 wordt overgegeven aan een telg uit het 

oude Oisterwijkse geslacht Van Riel: Embrecht, zoon van Embrecht Henrik Emmen. Bij deze vervreemding 

worden buiten de bovengenoemde `commer` als lasten vermeld de onderhoudsplicht van twee roeden van 

de dijk en een erfcijns van vijf gulden, te betalen aan het godshuis der zusteren van Boxtel12. In 1530 belast 

Embrecht Embrechts met zijn zoon Goossen dit pand `aen die plaetse omtrent den raethuys` nog met een 

cijns van vierdehalve carolusgulden13. Genoemde Goossen krijgt in 1540 van de mede-erfgenamen van zijn 

vader dit huis met een achterhuis nadat zijn moeder Kathelijn van den Dijck is afgegaan van de tocht en zich 

 
 
 
5  Otw,R.192,24v;  
6
  Otw,R.206,11;  

7  GA ged. 54,6v; deze cijns werd vermaakt door heer Jan Hillen;  
8  Otw,R.211,23v;  
9
  W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven, blz. 20;  

10
  Otw,R.208,los papier;  

11
  sH,R,1280,298;  

12  Otw,R.218,3v;  
13  Otw,R.235,A,3v;  
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alleen een ander, westelijk gelegen, stenen huis, dat kleiner geweest zal zijn en door een weg gescheiden 

was van het aloude stenen huis, heeft voorbehouden14. In 1542 verkrijgt Goossen van de mede-erfgenamen 

van zijn moeder ook dit huis van Kathelijn, `geheyten die steenen camere`. Dit laatste, benevens het 

verfhuis, verkoopt hij op 8 juli 1542 aan Jan Peter Willems15, ook vaak Jan Peters die verwer genoemd16. Uit 

het huis bij de kapel, dat Goossen heeft overgehouden, verkoopt hij datzelfde jaar een cijns van elf 

carolusgulden, op Sint Jorisdag te betalen aan de kapitteldeken van Den Bosch, heer Philips van den 

Doren17, alsmede een cijns van negen carolusgulden op Lichtmis te betalen aan de Oisterwijkse kapelaan 

heer Rombout Frederiks18. 

De kinderen van Goossen Emmen19, die de geslachtsnaam Van der Borcht gaan voeren, scheiden en delen in 

1571 en delen dit huis toe aan Gielis Goossens van der Borcht20. Diens zoon, de priester meester Peter van 

der Borcht en Goossen Gielis van der Borcht houden het na de dood van hun ouders in onverdeeldheid21, 

waarna op 15 juli 1628 dit huis `bij de Capelle aan de groote Lijnde` wordt toegescheiden aan twee zoons 

van Goossen uit diens huwelijk met Jenneken van Dijck, namelijk Lucas en Frans van der Borcht22. Reeds op 

de daaropvolgende 14 november draagt Frans zijn onbedeelde helft ten overstaan van Bossche schepenen 

over aan een broeder van hem, Gielis Goossens van der Borcht23. Frans krijgt zijn helft evenwel weer terug 

en draagt die na de dood van zijn broeder Lucas over aan een oom van Lucas’ kinderen, Joachim Jans van 

van Esch24. Twee dagen nadien, op 25 januari 1630 wordt nog eens vastgesteld dat de ene helft van dit huis 

is toegevallen aan Frans en de andere helft aan de momboors der kinderen van Lucas (bijgestaan door hun 

neef van vaderszijde Goossen Embrecht Goossens en hun oom Lambert Jans van den Heuvel25). Op grond 

van een en ander hebben Frans en de onmondige kinderen dit huis bij de kapel aan de grote Linde op 13 

april 163026 overgedragen aan Adriaan Cornelis Jans van Beurden27. In 1636 staat hij te boek als eigenaar 

voor `een huys, schuerken ende XII roeyen hooffs ende III roeyen dries`, een `stucxken lants daer het 

molenhuys op te staen plach` van 29½ roede en de Clep, gelegen over de `Vorste Brugge ende groot II 

lopensaet`. Wegens zijn welvaren en gebruik wordt hij aangeslagen voor een stuiver, een hoog bedrag28. 

Genoemde Adriaan heeft uit zijn huwelijk met Adriaantje, dochter van Jeronimus Claassen onder andere een 

zoon Willem29, wiens erfgenamen in 1640 dit goed, een huis, bakhuis, koeienhuis, hof en erf, tegenover het 

 
 
 
14  Otw,R.244,20;  
15  Otw,R.246,44v;  
16  Otw,R.262,57;  
17

  sH,R.1335,131v;  
18  sH,R.1336,135; sH,R.1366,280v;  
19  Ook Goossen Aben genoemd; sH,R.1387,342v; sH,R.1390,120v;  
20  Otw,R.275,16; zie ook Otw,R.291,57v: het testament van Gielis en zijn zieke vrouw Cornelia, dochter van Peter Claas 

Timmermans uit 1596;  
21  sH,R.1540,24;  
22

  Otw,R.322,49;  
23  sH,R.1540,24;  
24  Otw,R.324,13v; Otw,R.324,19;  
25

  Otw,R.324,19;  
26

  Otw,R.324,49;  
27

  J.A.W. Swane,Mulders in Brabant,Van Beurden, in De Brabantse Leeuw,jrg. 13 (1964),56 e.v.;  
28  GA 241,2v;  
29  Otw,R.339,72v; Otw,R.366,I,12v;  
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raadhuis toevalt30. Deze Willem heeft meerdere kinderen gehad: Jenneken, gehuwd met Wouter Gerrits 

Verhoeven; Jan, gehuwd met Adriana Lombaerts; Anna, die uit haar huwelijk met Adriaan Jan Melis, een 

zoon Johan en twee dochters, Maria, gehuwd met Goyaart van de Aa en Wilhelmina, gehuwd met 

Theodorus van Esch31 heeft; en tenslotte Christina van Beurden, welke in 1640 is getrouwd met Adriaan 

Joachim Jans van Esch. Laatstgenoemde echtelieden valt bij een scheiding en deling in 1645 dit huis toe, 

hetwelk wordt beschreven als een `woonhuys met schalie gedeckt, met schuer en schop en erff`32. Adriaan 

van Esch’ zoon Joachim, die in 1670 als een onmondig kind wordt vermeld, is waarschijnlijk zonder 

nakomelingen gestorven, zodat Adriaans goederen terecht zijn gekomen bij zijn dochter Elisabeth van Esch. 

Elisabeth is in 1670 ook nog onmondig, maar zij heeft kans gezien drie huwelijken te sluiten. Haar 

huwelijken met Jacobus Betings (gesloten in 1686) en met Mattheus van Hemert (gesloten in 1693) zijn 

kinderloos gebleven. Uit haar eerste huwelijk (gesloten in 1675), dat met Vincent van Tuerenhout 

(gestorven in 1679), zijn twee zoons geboren: Bartholomeus en Adriaan33. Beiden studeerden wijsbegeerte 

aan de universiteit te Leuven34. Bartholomeus van Tuerenhout is te Tilburg in 1702 getrouwd met een 

kleinkind van Barbara van den Heuvel, een oomzegster van meester Lambert van den Heuvel, namelijk met 

Geertrui, dochter van Andreas Jan Ermers en Margaretha Lemnius. Uit hun huwelijk zijn een zoon en twee 

dochters geboren: Vincentius van Tuerenhout (1704 - 1768) vestigt zich als wijnkoper te Grave, Elisabeth 

(1705 - 1748) trouwt met Johan Baptist Robberti uit Turnhout en Margo (1707 - 1788) trouwt met de 

secretaris van Arendonk, Johan Baptist Janssens en hertrouwt met de Turnhoutse notaris Dominicus 

Laurentius Verhoeven35. 

Elisabeth van Esch erfde het ouderlijk huis. De schuin daarachter gelegen Ververshof en de naastgelegen 

Stenen Kamer (om de naam uit 1540 te gebruiken) benevens een 15-de eeuws erf wat ten westen van de 

Stenen Kamer lag, worden gekocht ten behoeve van Elisabeths zonen, zodat het geheel van haar zoons rond 

1700 nog een grotere omvang verkrijgt dan in 1540 het geval was. De Stenen Kamer, waarvan het erf een 

halve lopense groot was, en de Ververshof komen van Jan Peters de verver aan Wouter Colff, een man die 

als schoutet en handelaar in het Oisterwijkse onroerend goed een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de 

troebelen, doch - vermoedelijk wegens zijn calvinistische gezindheid - geheel aan de grond is geraakt. De 

belevenissen van zijn goederen zijn onduidelijk; in elk geval werden ze opgewonnen. Op 15 december 1592 

heeft meester Lambert van den Heuvel daarvan verkregen36, het onderhavige huis met een halve lopense 

grond, het ververshuis en een weide, strekkende van het erf der zusters tot het water37. Wouter Colffs 

dochter Hadewich heeft op dit alles in 1593 vertegen38. Meester Lambert van den Hoevel `oudt secretaris` 

wordt in 1636 wegens zijn welvaren aangeslagen voor een stuiver en staat dan te boek als eigenaar van een 

huis met 9½ roede hof en anderhalve roede dries, voorts voor `een bochtken weyvelts, dwelck alsnu getuelt 

wordt, tot Carchoven, ter grootte van I lopense en vijftien roeden`, een teulland aldaar van twee lopense en 

 
 
 
30  Otw,R.334,84;  
31  Hun nakomelingen worden ter sprake gebracht onder Lindeind 5;  
32

  Otw,R.339,72v;  
33  Otw,R.402,269v; Otw,R.405,31v; Otw,R.475; N.A. Hamers,Van Tuerenhout,Melchior en Robert,drie kwartieren van de 

stichteres van het blindeninstituut St. Henricus te Grave,in De Brabantse Leeuw,jrg. 8 (1959),97 e.v.;  
34

  H.Hens,Naamlijst van studenten,in De Brabantse Leeuw,jrg. 7 (195),68;  
35

  A. van Sasse van Ysselt,Voorname huizen,II,48;  
36

  sH,R.1807; sH,R.1805;  
37  sH,R.1421,121;  
38  sH,R.1422,243;  
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40 roeden, twee `weykens in de Buendersteeghde tsamen groot VII lopensaet II½ roey` en een `stuck lants in 

de Schijve achter Beckersbochte II lopensaet XVI roeyen`39.  

 
In 1643 bezitten de erven Lambert van den Heuvel een met schaliën gedekt stenen huis met twee hoven40. 

Er wordt dan over twee hoven gesproken omdat tot dit bezit de Ververshof over het pad naar de Stroom 

behoort. Het stenen huis en de Ververshof worden door de erven Lambert van den Heuvel toegescheiden 

aan Reinier Lemnius, een zoon van Matthijs Lemnius van Tongeren41, die getrouwd was met een zusterskind 

van meester Lambert van den Heuvel, namelijk met Elisabeth, dochter van Cornelia van den Heuvel uit haar 

tweede echt met Jan Reinders Heesters (uit Cornelias eerste echt sproten meester Dierk en Cornelis Goyaart 

Adriaan Comans42). In 1655 belooft Reinier Lemnius een cijns van 10 carolusgulden, gaande uit dit huis aan 

de nicht van zijn vrouw, Aleid, dochter van Thomas van den Heuvel, de weduwe van Jan van Berckel43. Het is 

de kinderen van Reinier Lemnius, terwijl hun verwanten hier en in de omtrek tot de vooraanstaande 

katholieken behoorden, allerminst voor de wind gegaan. De zoons Mattheus en Ivo zoeken hun geluk 

buitenslands, terwijl de dochters Helena en Lucia arm in Oisterwijk achterblijven44. Hun overbelaste 

goederen uit de nalatenschap van meester Lambert van den Heuvel geven zij prijs aan de bedebeurders - 

zoals bij de bespreking van de Ververshof alreeds gezegd - en de borgemeesters der vrijheid hebben die 

 
 
 
39  GA 241,3;  
40  Otw,R.337,72;  
41

  J.A.J. Becx,De Oisterwijkse secretaris mr. Dierick van den Heuvel en zijn familie,in De Kleine Meierij,jrg. 18 (1965),24; 
Otw,R.478,98; Otw,R.349,58;  

42
  Zie ook Lindeind 23;  

43  Otw,R.349,58; zie ook sH,R.1638,224v;  
44  Otw,R.478,98;  
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goederen daarop in 1695 aan de kinderen van Vincent van Tuerenhout verkocht45. Die zijn verplicht tot het 

onderhoud van de `looden goete` tussen de voormalige Stenen Kamer en het huis van hun moeder46. Na de 

dood van juffrouw Geertrui Ermers, weduwe van Bartholomeus van Tuerenhout, hadden de Van 

Tuerenhouts geen banden meer met Oisterwijk. Geertruis kinderen hebben het ouderlijk huis - ook 

beschreven als een huis, schuur en hof met huis daarnevens, nu aaneengetrokken47 - op 22 december 1733 

daarom verkocht aan hun oom, de heer Tielemanus Ermers48, die het enkele maanden later in het openbaar 

verkoopt en op 6 april 1734 vest ten name van de heer Wessel van Malsen49, een kleinzoon van de 

kwartierschout, jonker Johan de Ruyter. 

 

Wessel van Malsen is een zoon van Steven van Malsen en Johanna de Ruyter. Zijn zuster Geertrui, welke is 

getrouwd met Cornelis Segbroek50, de secretaris van Haaren, Berkel, Enschot, en Huikelom, gaat dit huis 

bewonen. Na de dood van Wessel van Malsen in 1757 verkrijgen deze echtelieden het huis ook51. Ingevolge 

het testament wat Cornelis Segbroek in 1772 ten overstaan van de Bossche notaris Samuel de Cassemajor 

maakt, houdt zijn tweede vrouw, Maria Hendrina de Veer de tocht52. Zij overlijdt op 14 december 1779, 

maar reeds op 30 mei 1778 gaat zij af van de tocht, zodat dit huis volle eigendom wordt van de twee 

 
 
 
45

  Otw,R.403,62;  
46  Otw,R.403,62;  
47  GA 223,34v; GA 223,44v; GA 222,5; GA 222,5v; GA 225,48; GA 228,34;  
48

  Otw,R.416,107;  
49

  Otw,R.416,138;  
50

  Otw,R.430,196v; Otw,R.431,139v; Otw,R.432,206v; Otw,R.488,46;  
51  Otw,R.422,289v;  
52  Over het geslacht De Veer:Nederlands Patriciaat,jrg. 64 (1968);  
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kinderen van Geertrui van Malsen53. Dat zijn Cornelis Segbroek, die als 82-jarig jongman op 21 september 

1815 is gestorven, en Johanna Segbroek, welke is gehuwd met dominee Jacobus de Lange. Na de dood van 

Cornelis Segbroek de jonge komt dit huis in handen van twee Tilburgers, Dionysius en Norbert van de 

Sande54. Op 14 oktober 1817 verkopen zij het huis aan de hoogbejaarde meester Herman van Bracht, die 

reeds twee dagen later sterft, namelijk op 16 oktober 1817 om 12 uur ‘s middags. Mr. Herman van Bracht 

werd geboren te Dordrecht als zoon van Hendrik van Bracht en Cornelia Groen. Zijn veel jongere vrouw, 

Gerritje van Tricht, wordt niet meer als eigenaresse genoemd wanneer de registers van het kadaster worden 

aangelegd. Zij sterft op 25 februari 1830, 72 jaar oud. Zij werd geboren te Geldermalsen en overleed aan het 

Lindeind 175. 

De erfgenamen van het echtpaar Van Bracht - Van Tricht, enerzijds vrouwe Cornelia Hendrica Strachan 

(1755 - 1831), dochter van William Strachan en Sara Seraphina van Bracht, echtgenote van meester 

Boudewijn Donker Curtius (1746 - 1832), president van het Hooggerechtshof te ‘s-Gravenhage (en voordien 

president van het Nationaal Hooggerechtshof en van het Keizerlijk Gerechtshof55, en anderzijds de 

bouwman Adam Heyne uit Geldermalsen brengen de herenhuizing, genummerd 175, met schuur en 

koetshuis op 24 mei en 7 juni 1830 in een openbare verkoop. Bij deze verkoop in het logement het Hof van 

Holland van Engelbert de Keyzer wordt Daniel Wilhelmus Jacobus Esser, ambtenaar van de kolonie 

Suriname, voor 1800 gulden eigenaar56. Bij de eerste inschrijving voor het kadaster wordt deze 

Amsterdammer dan ook als eigenaar genoemd57. Namens deze eigenaar heeft Hendrik Frijlinck, 

gepensioneerd kapitein te Oisterwijk, dit huis met brandhuis, erf en tuin aan het Lindeind op 9 juni 1836 

overgedragen aan de roodverver Arnold Holleman58. Nadat het huis nog een mensenleeftijd in diens familie 

is gebleven, wordt het een doktershuis, waar eerst dokter Van der Heijden de praktijk heeft uitgeoefend, 

vervolgens dokter Bernard Schräder (1896 - 1956). Uit diens huwelijk met Adriana Bartholomea Elisabeth 

Josephina Lombaers werden twee zoons (een tweeling) en een dochter geboren. Terwijl de zoon Karel zich 

als geneesheer in Tilburg vestigde, werd de Oisterwijkse praktijk gedeeld door de zoon Bob en de 

schoonzoon , de hiervoor onder Lindeind 8 genoemde dokter Herman Donders59. Dokter Bob Schräder heeft 

de praktijk in het ouderlijk huis voortgezet. 

  

 
 
 
53  Otw,R.430,108;  
54  Otw,N.5342,134;  
55

  Nederlands Patriciaat,jrg. 36 (1950),116;  
56

  Otw,N.3919,170; Otw,N.3919,184;  
57

  F.311: huis en erf(4); F.312: tuin(1);  
58  Otw,N.5378,45;  
59  J. van der Eerden, Het geslacht Donders. 
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 15(-I) 

   

  het oostelijke erf 

  Willem die Becker de oude 

  Jan die Becker x Marie 

28-6-1486 huis Benedictus Heyen x Geertruid Jan sBeckersdochter 

16-3-1507 stenen huis met werft over 
het water 

Peter Walscot Willemszoon x Heilwich Bits Heyendochter 

24-1-1514 groot stenen huis schuur klein 
werftken over het water 

Embrecht z. Embrecht Henrick Emmen x Kathelijn van den Dijck 

24-3-1540 stenen huis achterhuis Goossen Embrecht Embrechts (van der Borcht)  x Clara (met erf L13/14b) 

1-7-1542  met de Stenen kamer, doch meteen verkocht met het werftken 

19-3-1571 huis Gielis Goossens van der Borcht x Cornelia Peter Claas Timmermans 

 huis achterhuis (1596)  

15-7-1628 huis Lucas en Frans zn Goossen Gielis van der Borcht bij Jenneken van Dijck 

14-11-1628 
21-1-1630 

huis Lucas en Gielis zn Goossen Gielis van der Borcht 

13-4-1630 huis bakhuis  Adriaan Cornelis Jan van Beurden x Adriaantje Jeronimus Claessen 

20-12-1640 huis bakhuis koeienhuis krn Willem Adriaan van Beurden 

17-10-1645 woonhuis met schalien 
gedekt schuur schop 

Christina Willem van Beurden x Adriaan Joachim Jans van Esch 

  Elisabeth Adriaan van Esch x Vincent van Tuerenhout xx Jacobus Betings xxx Mattheeus van Hemert  

29-7-1695  met L15-II 

  Bartholomeeus van Tuerenhout x Geertrui Ermers 

22-12-1733 huis schuur hr Tielemanus Ermers 

6-4-1734 huis schuur hr Wessel Steven van Malsen 

4-11-1757 huis stal wagenhuis Cornelis Segbroek, secretaris van Haaren, Berkel, Enschot en Huikelom x Geertrui van Malsen xx Maria Hendrina 
de Veer 

  met L15-III 

15-12-1815 huis stalling 1 L Dionysius, metselaarsbaas te Tilburg en Norbert van de Sande, kaardemaker te Tilburg nr 194 

14-10-1817 huis brandhuis 1/2 L mr Herman van Bracht x Gerritje van Tricht nr 194 F.311/312 

7-6-1830 herenhuizinge schuur 
brandhuis 

Daniel Wilhelmus Jacobus Esser, ambtenaar in de kolonie Suriname (1830), particulier te Amsterdam (1836) nr 
175 

9-6-1836 huis brandhuis 17 R 40 E Arnold Holleman, roodverver x Maria Frederika Knoops 

1892 huis Frederik Arnold Holleman nr 241 

1914 huis Adriana Bouwens x Johannes Adrianus Mels 

1916 huis Frederik Benardus Louiszn van den Bergh, fabrikant te Oisterwijk 

1923 huis Sabine Mathijsen te Rotterdam 

1928 huis dokter Bernard Herman Hubert Schrader 

  B305, na 1947 De Lind 28 

   

   

  LINDEIND 15-II De Stenen Kamer 

   

  het middelste erf 

  zie L15(-I) 

  Embrecht Embrecht Henrik Emmen x Kathelijn van den Dijck 

1-7-1542 huis Goossen Embrecht Embrechts  de Stenen Kamer 

8-7-1542 huis 1/2 L Jan Peters Willems de Verver de Stenen Kamer [zie de Ververshof] 

25-5-1563  Adriaan Aalbert Keteler (opwinning) 

20-9-1564 huis 1/2 L Wouter Colff 

12-6-1584  mr Walraven van Hanenberch x Henrica Adriaan Aalbert Keteler (opwinning) 

10-12-1592 
7-10-1593 
8-6-1610 

huis 1/2 L mr Lambert Dierk van den Heuvel, secretaris vrijheid Oisterwijk 
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23-9-1643 stenen schalien huis  Reinier Matthijs Lemnius van Tongeren x Elisabeth Jan Reinders Heesters 

25-5-1695 woonhuis handlichting aan borgemeesters van Otw 

29-7-1695 huis krn Vincent van Tuerenhout 

  zie verder onder L15(-I) 
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