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In 1968 liet fotograaf Janus Vlaminckx, die zijn zaak aan de overzijde van De Lind aan zijn zoon 
Jan overdeed, hier een nieuw huis bouwen. Nadien liet die zijn zaak aan de derde generatie, 
diens zoon Jan, en ging ook hier wonen. Tevoren had de familie Kooymans hier zijn 
groentewinkel. Het is een van de weinige gewone woonhuizen aan deze kant. 
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23 

 
 

Wouter van Meynsvoert heeft een natuurlijke zoon Wouter, een natuurlijke dochter Aleid, getrouwd met Jan, 
de zoon van Jan Jan Wijtmans, alsmede een wettige zoon Gerit van Meyensvoert. Laatstgenoemde trouwt 
Heil van Ele1, weduwe van Jan Rubusch2, welke evenwel kinderloos is gestorven. Van haar erft Baat, de 
vrouw van Peter die Beer3. Gerit hertrouwt met Geertruid, een der kinderen van Henrik Claassen van 
Laerhoven bij een dochter van Jan van den Rijbosch4. Zij is in 1451 dood, eveneens kinderloos gestorven5. In 
1453 behoort ook Gerit van Meyensvoert niet meer onder de levenden; hij is kinderloos gestorven. Tot zijn 
erfgenamen behoort Engelbeer, dochter van Peter van Meyensvoert, welke is getrouwd met Jacob Sceyven 
Jacobszoon6. Dit echtpaar nu krijgt het huis van Gerit van Meyensvoert7 wat heeft gestaan ter plaatse waar 
Janus Vlaminckx in 1968 een nieuw huis heeft gezet. 

 
 
 
1  Otw,R.148,14;  
2  Brussel,RA, KA.10719,15;  
3
  Otw,R.159,20v;  

4
  Otw,R.148,52;  

5
  Otw,R.159,9v; Otw,R.161,7;  

6  Otw,R.160,18v; sH,R.1219,3v; sH,R.1219,248v; sH,R.1220,222;  
7  sH,R.1211,93 (1441); sH,R.1219,248v (1449);  
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Omdat een erfpacht van een mud rogge, welke Gerit van Meyensvoert had verkocht, niet werd afgedragen, 
is Jan, de zoon van Jan Jan Wijtmans, gericht aan dit huis. Jan Peter Peynenborch heeft het gericht volvoerd 
en het onderpand verkocht aan Willem geheten Hugensoen de verwer8. Ten behoeve van hem heeft Jacob 
Sceyve op 3 juli 1452 afstand gedaan van zijn huis. De lasten hierop zijn9: een mauwer rogge ten Bosch te 
leveren, een mauwer rogge aan Jan van den Doren Henrikszoon en een aan Henrik Witloc te leveren, de 
voormelde erfpacht van een mud rogge van Jan Wijtmans, een halve oude grote erfcijns aan de hertog en 
nog enkele stokoude lasten, namelijk enkele schillingen en twee penningen en het derdedeel van een 
penning als erfcijns te betalen aan `den gesellen inder kercke van Oosterwijck`, een penning erfcijns aan 
joffrouw Van Ammerzoyen en tien schillingen payment aan `den altaer sente Kathelinen inder kercke van 
Oesterwijck`10. 

In 1457 bezit Willem Hugensoen dit huis nog11. Ook hij heeft al zijn verplichtingen echter niet kunnen 
nakomen. Genoemde Jan Henriks van den Doren heeft het huis gerechtelijk gekocht, maar op 14 februari 
1460 alweer overgedragen aan - de eveneens genoemde - Henrik Willem Witlox12. Die houdt het ook maar 
twee dagen en draagt het dan over aan Henrik Willem Kepken13. Het huis blijft nu weer geruime tijd in vaste 
handen. Bij een scheiding en deling tussen de kinderen van Henrik Kepken, in 1503, wordt het 

 
 
 
8  Otw,R.160,17v;  
9  In 1444 verkoopt Gerit van Meyensvoert aan Peter die Greve een erfpacht van 20 mud rogge, terwijl hij hem ook 400 

gouden rijder belooft: Otw,R.154,40. Deze last wordt in 1452 niet meer genoemd;  
10

  Otw,R.160,19;  
11

  sH,R.1227,398v;  
12  sH.R.1230,290v;  
13  sH,R.1230,291v;  
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toegescheiden aan de dochter Baat en haar man Joost Rolofs14. In 1517 belooft Joost Rolofs aan het 
Manhuis een cijns van vier rijnsgulden uit dit huis15. In 1524 gaat Beatrys Kepken, als weduwe van Joost 
Rolofs, af van haar recht van tocht in dit huis onder beding van het recht van gebruik van de `groete afterste 
camer` en een `neercamerken daer neven`, alwaar zij zal `moegen gaen staen weynden ende keeren alsoe 
dick ende mennichwerven alst haer goetduncken ende believen` zal16. De man van haar enig kind heeft 
daarop het huis belast met een erfpacht17. Er gaat dan al een cijns uit ten behoeve van de Tafel van den 
Heiligen Geest18, alsmede, zoals blijkt in 1527, 3½ stuiver hertogcijns, drie stuiver en acht penningen aan de 
investiet en een mud rogge aan Henrik Wijtmans19. Ofschoon op het goed derhalve al menige last drukt, 
belooft Herman Dirks van den Broeck (de schoonzoon) uit zijn huis, met erf, hof, schuur en achterhuis een 
cijns van zes gulden ‘s jaars aan de Bossche kanunnik heer Reinier Jans de Wolff20; diens naturlijke zoon 
Joachim de Wolff heeft deze rente in 1539 overgedragen aan Laureis Wouter Sgreven21. In 1530 belooft 
Herman nog een cijns van drie gulden en tien stuiver aan Marie, de weduwe van Aart van Gameren22. 

Rond 1537 is het huis, dat dan nog 'eensdeels bewoend` wordt door Beatrys, de weduwe van Joost Rolofs, 
wegens wanbetaling van de pastoor en de altaristen en in een veiling verkocht aan Jan Verheyen Jacobszoon 
en zijn zwager Jacob Swaen Arntszoon, man van Agnees, dochter van Jacob Verheyen. Door hen is het 
opgewonnen huis met hof en een `cleyn veldeken` op 11 april 1537 overgedragen aan Jan Reiners de 
Brouwer23, zoon van Reiner Jans de Brouwer en Kathelijn, dochter van Jan de Brouwer, te weten meester 
Willem de Brouwer en diens `wettig wijf` joffrouw Kathelijn van Hecke24, uit dit huis een cijns verkocht25. 
Henrik Rutten heeft hierop alle rechten op dit huis verworven, want in 1541 is hij het die dit huis `eertijds 
bewoent bij Joest Roelofs` heeft verkocht aan Matheeus Aart Nulants26. Matheeus grond meet in 1552 een 
halve lopense en is dan ondermeer belast met 2½ gulden aan de altaristen en met een gelijk bedrag aan het 
arme manhuis27. In 1554 heeft Mattheeus zijn huis overgedragen aan Willem Gerits van der Bruggen28, een 
man die niet verward moet worden met de secretaris van die naam. Enkele jaren voor zijn dood29 in 1558 
heeft Willem Verbruggen (als kinderloos weduwnaar van Aleid Peter Brendersdochter achtergebleven30), 
zijn huis met hof en achterhuis aan beide zijden van het huis een weg en een werf verkocht aan Dierk van 
den Heuvel31, zoon van dan juist gestorven Tilburgse schoutet Jan Iewen Goderts van den Hoevell en 
Marijke, dochter van Jan Janszoon van de Wouwer (in zijn tijd eveneens schoutet van Tilburg en Goirle)32. 

 
 
 
14  Otw,R.207,22v;  
15  Otw,R.221,35v;  
16  Otw,R.228,13v;  
17  Otw,R.228,26;  
18  GA ged. 54,5v; Den arme gegeven, blz. 82, nummer 31; 
19  sH,R.1306,256;  
20  sH,R.1309,261;  
21  sH,R.1329,220;  
22  sH,R.1311,220v;  
23

  Otw,R.241,26v;  
24  Otw,R.242,36;  
25  Otw,R.242,35v;  
26  Otw,R.245,29v; zie genealogie Sapeel;  
27  sH,R.1359,304v;  
28  Otw,R.258,42v;  
29

  Otw,R.267,34;  
30  Otw,R.268,11; Otw,R.261,73; Willems broeder Jan heeft uit zijn huwelijk met Margriet, dochter van Willem Jacop Brocken 

(Otw,R.235,36v), een zoon Claas over wiens kinderen Jan Claassen de Weer en Joost Moonen in 1563 momboors zijn, en 
twee dochters: Geritken en Hubertken, getrouwd met Henrik van Goch; uit hun huwelijk spruiten meester Goyaart van 
Goch (Otw,R.268,11v) en Anna;  

31
  Otw,R.261,90v;  

32  Meester Dierk, zoon van Jan van den Hoevel, die op 7 april 1567 `bij dode Alijt Luedincx sijnder moeder` te boek komt als 
hertogelijk leenman van een goed onder Vinkel, in Logtenbroek, geheten Bocxhove en 50 bunder groot, is een zoon van de 
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Meester Dierk van den Heuvel kocht dit huis waarschijnlijk nadat hij secretaris van de schepenbank van 
Oisterwijk en griffier vn het kwartier van Oisterwijk geworden was. Bij de scheiding en deling zijner 
goederen, in 1606, kwam het aan zijn dochter Cornelia, welke was getrouwd met Goyaart Adriaan Comans, 
een broeder van de schoutet Adriaan Comans33. Goyaart raakt lijdende aan `qualende sieckte` en op 24 
november 1608 maakt hij tesamen met zijn vrouw een uiterste wilsbeschikking, volgens welke hun 
woonhuis, waarbij ook een achterhuis staat, moet komen aan de langstlevende34. Zoals gemakkelijk valt te 
raden is dit Cornelia. Haar tweede man wordt Jan Reinder Gijsbert Heesters, die in 1614 ten behoeve van 
zijn schoonzuster Jenneke een cijns van zes carolusgulden uit dit onderpand verkoopt35.  

In 1636 wordt Jan Reinder Heesters vanwege zijn welvaren en gebruik aangeslagen voor 3½ oord. Naast `een 
huys ende schuer met XI roeyen hoofs ende XIIII roeyen dries` heeft hij dan in handen: een stuk akkerland van 
twee lopense en 11 roeden achter het Manhuis, een stukske land van 25 roeden `teynden Jan Vendicx lant`, 
vijf lopense en 27 roeden aan de Koningseik, de Steenwei aldaar, twee lopense en acht roeden groot, `een 
stuck ackerlants achter tGasthuys inde Schijve II lopensaet XXVII½ roeyen`, een `weyken van Caerl van den 
Hoevel` van een lopense en 27 roeden, een wei ´aen den Baerdijck` van tien lopense en 27 roeden, `een 
weyken inde Gruensteeghde` van twee lopense en 23 roeden en een `stuck weyvelts neffen Colendijck` van 
drie lopense en 46 roeden36. 

 

Uit haar tweede huwelijk heeft Cornelia van den Heuvel een zoon, Goyaart, en een dochter, Elisabeth. Uit 
haar eerste huwelijk sproten twee zoons. Ten eerste Cornelis; over hem, zijn echtgenote Anneke, dochter 
van Wouter van Iersel, hun zoon Godefroy en haar tweede man, de procureur en notaris Thomas 
Peynenborch is gesproken bij de behandeling van nummer 11 van het Lindeind. Cornelias tweede zoon was 
meester Dirk Goyaart Comans, secretaris van Venloon en ook schoutet van Itegem, beide heerlijkheden van 
het geslacht Van Immerseel. Uit zijn huwelijk met Francisca, dochter van Joachim van Esch, heeft hij 
meerdere zoons: Engelbert Comans, als drossaard van Megen rond 1681 straatarm gestorven, die was 
gehuwd met Cornelia van Asten37. Godefroy, getrouwd met de van Tilburg afkomstige Maria, dochter van 
Adriaan Broeders, en Cornelis38, Jan de oude, Jan de jonge, Adriaan en Walterus, die in 1680, op 27 oktober, 

 
 

Bosschenaar Jan Dierks van den Heuvel (sH,GA 7851,245v). Hij mag derhalve niet met de stamvader van de Oisterwijkse 
Van den Heuvels verward worden;  

33  Otw,R.300,9;  
34

  Otw,R.302,85v;  
35

  Otw,R.308,30;  
36

  GA 241,4v;  
37  Otw,R.375,II,22v;  
38  Otw,R.364,111 (1671);  
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een testament maakt en wiens weduwe Cornelia van Gils in 1690 te Venloon woont39. Uit het huwelijk van 
meester Dierk Comans en Francisca van Esch zijn ook nog twee dochters bekend: Maria, welke trouwt met 
Cornelis van Drongelen, en Martina. Daar geen van deze kinderen in Oisterwijk woont is het huis verhuurd 
aan jonker Paulus Bax40.  

 

De erven van Cornelia van den Heuvel scheiden aan meester Dierk Comans op 9 december 1648 de rechten 
op dit woonhuis met schuur, stalling, grond en hof toe41. Van hem erft het Jan Baptist, waarschijnlijk 
dezelfde als voormelde Jan de jonge. Deze Jan Baptist Comans is nadat hij ten overstaan van de Boxtelse 
notaris Van Roey, op 31 januari 1685 een uiterste wilsbeschikking heeft gemaakt, te Boxtel overleden op 16 
februari van datzelfde jaar. Zijn goed te Oisterwijk wordt dan omschreven als een huis, schuur en hofken van 
25 roeden. Zijn erfgenamen verkopen dit `bij uitgange der keerse` in het openbaar, zodat het op 24 
november 1689 aan Jan Hoffmans komt. Een volle nicht van de erflater, de rijke juffrouw Elisabeth van Esch, 
weduwe van Vincent van Tuerenhout, vernadert de koop echter op 16 december 168942. Wanneer op 5 
januari 1690 de vest plaatsvindt, heet het huis te liggen in de `rechte Kerkstraat`43. Na de dood van Elisabeth 
van Esch komt dit huis aan haar zoon Bartholomeus van Tuerenhout en bij diens overlijden wordt het 
toegescheiden aan de schoonzoon van Bartholomeus, Jan Baptist Janssens, secretaris van Arendonk44. Op 5 
oktober 1750 verkoopt die het huis aan juffrouw Wilhelmina Vermeulen, welke als gevolg van haar huwelijk 
met jonker Antonie Josephus de Voocht met zuidelijke zwier ook vrouwe Johanna Wilhelmina de Vermeulen 
wordt genoemd45. 

In Oisterwijk wonen deze eigenaars niet lang. Lange tijd woont in het huis als huurder een stiefzoon van 
Elisabeth van Esch, namelijk Bernard van Hemert46, benevens de president-schepen Antonie Glaviman. Rond 
1751 zit er Dirk Jan Maas als huurder, vervolgens Geert Lievens en nadien nog de heer ‘s Gravesande. 
Genoemde jonker verkoopt het op 17 november 1761 aan Isaak de Wolf en Mozes Markus ten behoeve van 

 
 
 
39

  Otw,R.374,II,28; Otw,R.398,34; Otw,R.401,66; Otw,R.401,86;  
40  GA 242,5v;  
41  Otw,R.342,98;  
42

 Otw,R.401,60v;  
43

  Otw,R.401,66;  
44

  Otw,R.416,195v; GA 228,36v;  
45  Otw,R.420,211;  
46  GA 256,8v;  
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de joodse gemeente, welke te Oisterwijk zeer aanzienlijk was47. De buurman Arnoud Suys weet evenwel een 
bloedverwant van de verkoopster te vinden; hij leent geld aan Anna Maria, dochter van Johan Cox en 
weduwe van Charles du Messy (uit Bokhoven). Deze bloedverwante maakt gebruik van haar recht van 
naderschap om vervolgens haar nieuwe bezit tot delging van haar schuld over te dragen aan de buurman! 
Op 13 juli 1763 wordt Arnoud Suys eigenaar van dit huis48. Hij verhuurt het aan meester Cornelis Hanedoes 
en vervolgens nog aan Charles Victor Zehender. Bij de scheiding en deling van zijn goederen op 27 mei 1795 
valt dit huis, hetwelk op 1000 gulden wordt gewaardeerd, toe aan de schoonzoon Cornelis van Rees uit 
Rotterdam, gehuwd met Maria Elisabeth Suys49. Nadat de broeder van Maria Elisabeth, Hendrik Suys, op 25 
juni 1801 de rechten op dit huis heeft overgenomen50, wordt de geschiedenis daarvan gelijk aan die van het 
naastgelegen westelijke erf. Na de dood van Hendrik Suys komt het huis bij scheiding en deling aan diens 
broeder en vennoot Francis Suys en na diens overlijden verkopen de erfgenamen in de zijdlinie het in een 
publieke verkoping op 4 en 18 februari 1822 aan de Jan Rooyakkers voor 725 gulden51. 

Wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd komt deze blauwverwer Jan Rooyakkers 
(1789-1868) als eigenaar te boek52. Die is hier al gevestigd wanneer zijn eerste vrouw sterft. Dat is Anna, 
dochter van Jan Stokmans en Joanna Peels, 9 mei 1781 gedoopt te Waalre en overleden te Oisterwijk op 11 
juli 1826. De waarde van het huis wordt dan geschat op ƒ 656,80. Wegens een schuld van ƒ 526,25 bij de 
'artsenijmenger, droogerij en verw-waren verkooper' Johannes van den Eynde te 's-Hertogenbosch zet hij 8 
augustus 1827 zijn huis als onderpand53. 

    

 
 
 
47

  G. Berkelmans,Graven in Oisterwijks verleden, in Hier is Oisterwijk,pag. 20;  
48  Otw,R.424,109v;  
49  Otw,R.498,100;  
50

  Otw,R.437,-;  
51

  N.5349,129; 
52

  F.331: tuin (1); F.332: huis, schuur en erf (9); Hij was getrouwd te Stratum op 19 april 1812; zijn tweede huwelijk met 
Deliana Royens wordt op 30 november 1826 te Oisterwijk gesloten; 

53  N.5354,270. 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 23  •  8 

overzicht 
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  Wouter van Meyensvoort 

 huis Gerit Wouter van Meyensvoort x Heil van Ele (wede Jan Rubosch), xx Geertruid Henrik Claassen van 
Laerhoven 

v.1453  Engelbeer d. Peter van Meyensvoert x Jacob Sceyven Jacobszoon 

  Jan z. Jan Jan Wijtmans 

1452  Willem Hugensoen de Verwer 

  Jan Henriks van den Doren (opwinning) 

14-2-1460 huis Henrik Willem Witlox 

16-2-1460 huis Henrik Willem Kepken 

28-4-1503 huis Joost Rolofs x Baat Henrik Kepken 

6-2-1524 huis Herman Dirk van den Broeck x Yeve Joost Roelofs 

  altaristen (opwinning) 

  krn Jacob Verheyen  

11-4-1537 huis schuur achterhuis erf over 
de stroom 

Jan Reinier de Brouwer 

  Henrik Henrik Goossens Rutten x Elisabet Reiner de Brouwer 

21-2-1541 
13-3-1541 

huis schuur achterhuis erf over 
stroom 

Matheeus Aart Nulants 

 huis 1/2 L  

17-5-1554 huis schuur werft Willem Gerits van der Bruggen x Aleid Peter Brenders 

2-10-1557 huis achterhuis werft Dierk Jan Iewen Goderts van den Hoevell secretaris van Oisterwijk en griffier van het kwartier 

26-1-1606 huis werft Cornelia d. Dierk van den Heuvel x Goyaart Adriaan Comans (hertr. Jan Reinder Gijsbert Heesters)  

 huis schuur werft  

9-12-1648 huis schuur stalling dries mr Dierk z. Goyaart Comans, secretaris van Venloon en schoutet van Itegem 

 huis schuur 1/2 R Jan Baptist Comans 

24-11-1689  Jan Hoffmans 

16-12-1689 
5-1-1690 

huis schuur Elisabeth van Esch wede Vincent van Tuerenhout 

  Bartholomeus van Tuerenhout 

  Jan Baptist Janssens, secretaris van Arendonk x Margareta Clara van Turnhout 

5-10-1750 huis schop 1 L Johanna Willem Vermeulen x jr Antonie Josephus de Voocht 

17-11-1761 huis schop 1 L Joodse gemeente van Oisterwijk 

22-2-1762 huis schop 1 L Anna Maria Johan Cox wede Charles du Messy 

13-7-1763 huis schop 1 L Arnoud Suys 

27-5-1795 huis schuur Cornelis van Rees x Maria Elisabeth Suys nr 199 

25-6-1801 huis brandhuis Hendrik Suys 

1-12-1813 huis brandhuis Francis Suys nr 202 

18-2-1822 huis brandhuis 3/4 L Jan Rooyakkers, katoendrukker nr 202 F.321/322 

 huis brandhuis 10 R  

1864 huis schuur Gerardus Rooyakkers 

1869 huis schuur Josephus Johannes Blomjous na 1872 met looierij F.776/778 na 1881 F.1043 na 1911 F.1538 

1931 huis looierij Josephus Martinus Johannes Blomjous, looier 

1940 huis looierij Dina Petrus van Riel (x AJ Vlaminckx) 

1942 huis looierij Adrianus Josephus Vlaminckx, fotograaf 

  B316, na 1947 De Lind 6 
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