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Waar het Sporthuis, begonnen door Pieter Coenraad, is gevestigd, voordien de lampenfabriek 
der NV Lumax werd gedreven en nog eerder de tabak der firma Alfons Hamers werd 
opgeslagen, stond in het begin der 15e eeuw het huis van Michiel van den Oerde. Het oude 
fabriekspand uit 1897 is gemeentelijk monument. Aan de rechterkant lag eeuwenlang een pad 
naar de Voorste Stroom. Over de stroom kreeg het een vervolg in de Huifkarlaan. Toen het als 
doorgang in onbruik raakte is het van lieverlede bij de erven aan weerszijden getrokken. Het gaf 
toegang tot de Ververshof, een perceel achter Lindeind 13 en 14, waarvan de afzonderlijke 
geschiedenis ook hierna volgt. 
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14 de Drie Gekroonde Zwaantjes 

 
 
Waar het Sporthuis van Pieter Coenraad1 was gevestigd, voordien de lampenfabriek der NV Lumax werd 
gedreven en nog eerder de tabak der firma Alfons Hamers werd opgeslagen, stond in het begin der 15e eeuw 
het huis van Michiel van den Oerde. 

In 1429 heeft Michiel geheten Van den Oerde Willem Sapeelszoon dit huis neven het erf van Willem die 
Becker die oude `daer een streetken tusschen gheet ter Vloet waert` verkocht aan de neef van zijn buurman, 
Jan die Becker Willem sBeckerszoon. Tegelijkertijd, op de maandag na Beloken Pasen van dat jaar 1429, 
heeft Michiel een erfcijns van een pond, gaande uit dit huis, verkocht aan Jan die Decker. Wegens 
wanbetaling van deze cijns wint heer Reiner Croes als gemachtigde van de altaristen in de kerk van 
Oisterwijk dit erf op2. Het straatje heeft er gelegen totdat dokter Bob Schräder er in 1967 zijn garage in 
bouwde. Als doorgang kon het al geen dienst meer doen sedert 1944 toen de brug, die aansluiting gaf op de 
Verwersdijk, de tegenwoordige Huifkarlaan, door de opgejaagde Duitse bezettingstroepen werd vernield. 

Bij de behandeling van de twee voorgaande erven, alsmede van het Lindeind 9, zijn telkens leden van de 
15e-eeuwse familie De Becker genoemd. Het is nuttig nu over dit geslacht wat uit te weiden. De stamvader is 
een Willem die Becker3. Diens zoon Willem is in 1423 niet meer in leven. Deze zoon is tweemaal getrouwd.  

 
 
 
1
  Zie Van Amelsvoort;  

2  Otw,R.300,13;  
3  Otw,R.152,17;  
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Uit zijn huwelijk met Sophie Jacob Hesselsdochter is geboren Willem die oudste. Deze Willem die oudste die 
Becker Willemszoon is getrouwd met Heilwich Willem Paggendochter4. Hij heeft een dochter, Elisabeth, 
welke is getrouwd met Henrik van Beke. Zij hebben een zoon, Pauwels van Beke en een dochter Sophie, 
welke trouwt met Willem, zoon van Engbrecht van Riel5. Waarschijnlijk heeft Willem die oudste ook een 
zoon, Jan6 die in 1486 dood is. Deze Jan Beckers heeft uit zijn huwelijk met Marie de navolgende kinderen: 
heer Jan die Becker, priester, Aart die Becker, Willem die Becker, vermoedelijk de man van Geertrui, dochter 
van Aart, zoon van Aart Roekeloos7, Geertruid, getrouwd met Benedictus Adriaan Heyen, Kathelijn, welke uit 
haar huwelijk met Claas Adriaan Heyen een zoon, Gijsbrecht, heeft en Juut Jan Beckersdocher welke uit haar 
huwelijk met Jan Werneer drie kinderen heeft: Aart Jan Werneers, Heilwich en Aleid. Als weduwnaar van 
Sophie Jacob Hessels is Willem die Becker getrouwd met Juut Willem Paggendochter8. Vandaar dat zijn 
kinderen (met de erven van Aleid van Eel en Jan Hoelbuuc) erven van Heilwich van Eel, de vrouw van Gerit 
van Meyensvoert, een moei9. De kinderen van Willem die Becker erven ook nog van een dochter van de 
stamvader, Kathelijn die Becker, de vrouw van Jan die Blaer10. Van deze wordt ook geërfd door Willem, de 
zoon van Willem Hadewyghe `die hi gecregen hadde bij Weyndelmoede`, dochter van Willem die Becker. 

De kinderen van Willem die Becker en Juut Willem Paggendochter zijn Willem die jonge, schijnbaar de vader 
van de Jan die Becker, die dit erf verwerft en in 1486 nog in leven is (in tegenstelling tot zijn neef en 
volkomen naamgenoot, die ook wel Jan van Ele wordt genoemd); Jan die Becker11; Aleid, getrouwd met Jan 
van der Avoert Henrikszoon12; Juut, welke trouwt met Ansem die Moelner Jan Smoelneerzoon, als wiens 
kinderen worden vermeld13: heer Adriaan, priester, Jan en Willem, die uit zijn huwelijk14 met Margriet, 

 
 
 
4  Otw,R.144,20v; Otw,R.144,28; Otw,R.144,38v; Otw,R.144,49; Otw,R.144,60;  
5  Otw,R.147,46; Otw,R.150,14;  
6
  Otw,R.192,23;  

7  Otw,R.166,27v;  
8  Otw,R.143,80; zie ook Brussel,RA,KA,10719,16;  
9
  Otw,R.148,14;  

10
  Otw,R.149,26;  

11
  Otw,R.143,45;  

12  Otw,R.144,107v;  
13  Otw,R.158,6; Otw,R.177,16;  
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dochter van Gijb Dirk Belen en Heilwich dochter van Jan van Aerle15, een zoon Ansem heeft16; en tenslotte 
Beatris Willem sBeckersdochter, welke uit haar huwelijk met Peter die Beer Wouterszoon17 heeft: Willem 
die Beer, Jan, Kathelijn getrouwd met Henrik Willem Kepkens en Juut, getrouwd met Embrecht, zoon van 
Jan die Clerck.  

Jan die Becker Willemszoon, die dit huis heeft bezeten, heeft als kinderen (waarschijnlijk uit een huwelijk 
met Aleid Bartholomeeus Stevensdochter18), Aleid, welke trouwt met Antonis natuurlijke zoon van Aart 
Wanghe (hiervoor onder Lindeind 7 ter sprake gebracht), Meeusken, welke trouwt met Jan natuurlijke zoon 
van Heiman Heimans van Eck, en Juut; de zoons zijn Willem die Becker, getrouwd met Heilwich, dochter van 
Willem van Brakel Jacobszoon (hiervoor onder Lindeind 13 ter sprake gekomen), Bartholomeeus, Jan die 
Becker, wiens kinderen heten Willem, Wernaar en Jenneken en tenslotte Arnt die Becker. Laatstgenoemde 
heeft uit zijn huwelijk met Borcht, dochter van Jan Boensch, een dochter, Juut die Becker19, welke is 
getrouwd met Michiel die Beer20 en hertrouwd met Dirk Willem Sapeels21. Aart die Becker is na de dood 
van Borcht hertrouwd met Hilleken22, dochter van Peter Lauwereys.  

 

De kinderen van Michiel die Beer en Juut die Becker zijn Jan Michiels de Beer, broeder Antonis de Beer, 
Geerborchtken, die uit haar huwelijk met Jan Gerit Nulant als kinderen heeft Michiel, Elisabeth (gehuwd met 
Dirk Pauwels Ariaans Beecken) en Geritken (gehuwd met Dirk van den Wiel, die bij haar een zoon Aart van 

 
 
14  Otw,R.157,16; Otw,R.158,14; Otw,R.169,24v;  
15  Otw,R.156,25;  
16

  Otw,R.177,13;  
17  Otw,R.169,4v;  
18  Otw,R.154,7; Otw,R.154,9; zij was vermoedelijk een Van der Amervoert. Haar zuster Margriet trouwt met Gerit Willem 

Kepkens;  
19

  Otw,R.175,15;  
20

  Otw,R.206,33v;  
21  Otw,R.206,33v;  
22  Otw,R.202,11;  
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den Wiel verwekte), Heilwich die Beer, gehuwd met Claas Peters van der Cameren, Aleid en Marie, non te 
Bommel23.  

Jan Michiels de Beer is tweemaal getrouwd. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Embrecht Hermansdochter heeft 
hij twee zonen, Jan en Antonis, en twee dochters, Anna, getrouwd met Laureins Jan Laureinszoon, en 
Borchtken, getrouwd met Jan Peter Brocken, ook genoemd Jan Peters die snijder. Uit zijn tweede huwelijk 
met een zekere Geertruid heeft Jan Michiels de Beer een dochter Juut24.  

 

Uit dit huis neven een `gemeyn steghe`, strekkende van de gemene straat `tot enen ghemeynen water 
gheheyten die Vloet`, dat Jan die Becker die oude heeft opgedragen aan zijn zoon Arnt die Becker, belooft 
laatstgenoemde in 1469 een erfpacht van niet minder dan vijf mud rogge, te beuren na zijn eigen dood en 
die van zijn tweede vrouw. Zijn dochter Juut krijgt die onder het beding dat ingeval `Juet voerscreven 
eenighe huwelic dede, wittelic off onwittelic (!), sonder consent van hoeren vader off van hoeren naesten 
vrienden ende maghen, dat sij alsdan beroeft sal wesen van desen V mudden roggen`. Deze last schijnt 
slechts bedoeld te zijn geweest om Juut van een uitzet te verzekeren, want hij wordt nimmer meer 
vermeld25. Arnt schijnt dit huis niet bewoond te hebben. Het werd in handen gesteld van Goossen Emmen 
(de buurman) die er voor 38 peter verbeteringen aangebracht heeft. Op 23 december 1484 heeft Arnt zijn 
huis aan het `Lynteynde` verkocht aan Meeus Laureins Lombaerts26. Bij dit huis hoort een recht van 
'osendrup', wat erop wijst dat het dwars op de straat stond. Op 27 september 1487 koopt Arnts weduwe, 
Hillegond, het huis weer terug27, waarna zij het in 1488 voor een erfpacht van een mud rogge overdraagt 
aan Meeus Jans die Becker28. 

 
 
 
23  sH,R.1257,45v; Otw,R.206,2v; Otw,R.206,33v; Otw,R.226,50; Otw,R.227,15v;  
24

  Otw,R.206,2v; Otw,R.231,24r; Otw,R.233,30; Otw,R.235,12; Otw,R.238,28; Otw,R.238,40v; Otw,R.245,27; Otw,R.239,69;  
25

  Otw,R.175,15v;  
26

  sH,R.1254,177v; sH,R.1254,179v;  
27  sH,R.1256,385v;  
28  sH,R.1257,45v;  

 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 14  •  6 

Zoals gezegd wordt het onderpand in 1495 evenwel opgewonnen door de altaristen, die er een pond 
payments uit hieven29. Er drukken dan als lasten op (buiten een erfpacht van een mud rogge aan Hillegond 
voornoemd en 38 peter aan Goosen Embrechts) een cijns van een oort aan de hertog en het onderhoud van 
een roede van de dijk. Koper wordt kennelijk Meeus Jan Ghijben30. In 1502 koopt die van de familie die 
Becker een erfpacht in31, terwijl hij zijn huis in 1508 weer belast met een cijns van drie rijnsgulden ten 
behoeve van Aart Eliaas de Meyer32.  

Deze Bartholomeus heeft drie zonen: Willem, die twee dochters heeft (Margriet en Elsken geheten), Aart en 
Henrik. De twee laatstgenoemden en hun nichtjes hebben dit huis in 1525 overgedragen aan Jan Huibert 
Stants33, een brouwer34. 

Datzelfde jaar, enige maanden na de overdracht, wordt het huis nog opgewonnen door Adriaan, de zoon 
van Aart Eliaas voornoemd, maar er komt geen koper opdagen, zodat Jan Huiberts de brouwer het in zijn 
bezit houdt en Adriaan tot de slotsom moet komen dat zijn recht waardeloos is35.  

Dingen, dochter van Jan Everts36, Jan Huiberts weduwe, zit hier nog in 155937. Haar dochter Anna is 
getrouwd met Dierk Werners van Honselaar en deze zit in 1562 in de brouwerij38. In 1565 moet hij uit zijn 
huis met erf, schuur, grond en brouwhuis met hof tegenover de kapel twee cijnzen betalen, een oudere van 
zes gulden aan een priester te Vucht (Henrik Gijsberts van den Braken) en een nieuwe van vijf gulden, welke 
eerst in 1744 werd gelost en wel in handen van Johanna de Gruyter, een geestelijke dochter, welke de rente 
had geërfd van haar grootmoeder39. In 1561 moesten aan de altaristen zeven stuiver cijns worden 
opgebracht, kennelijk de tegenwaarde van drie pond. Het onderpand strekt zich dan uit van de Plaats tot de 
oude stroom40.  

Dierk van Honselaar en Anna lieten een zoon Jan en een dochter Jenneken achter. Tijdens de troebelen 
schijnt ook dit huis evenwel afgebrand te zijn, want in 1606 wordt door de lasthebber van Jan van Honselaar 
diens kindsgedeelte, `sunderling in een afgebrande hoffstadt` met de materialen, en een achterhuis daarop, 
overgedragen aan Peter Peters de Moy41. Die bezit i n 1636 `een huys ende XIIII roeyen hoffs` en wordt dan 
vanwege `sijn neringe ende gebruyck` aangeslagen voor 2½ oord42. Peter was een aangetrouwde oomzegger 
van Jan van Honselaar; Jans zuster Jenneken trouwde namelijk met Marcus Peter Aart Nulants, die bij haar 
vier kinderen heeft verwekt: Aart, Dymphna, getrouwd met Peter Peters de Moy, en twee (in 1606 nog 
onmondige zonen) Dierk (in 1608 boven de 25 jaren) en Bartholomeus43. Marcus Nulants' vader ook 
Spreeuwen genaamd, is getrouwd met Anna Hens44. Die bewoont het naastgelegen huis45. 

 
 
 
29  sH,R.1286,415v;  
30  Otw,R.200,13;  
31  Otw,R.206,33v;  
32

  Otw,R.212,33v;  
33  sH,R.1382,432v ; sH,R.1387,342v;  
34  Otw,R.229,18;  
35  Otw,R.229,37;  
36  sH,R.1382,432v;  
37  Otw,R.263,31v; Otw,R.262,57;  
38

  Otw,R.266,44v;  
39  sH,R.1387,342v; sH,R.1390,120v;  
40  sH,R.1382,432v;  
41

  Otw,R.306,67v;  
42

  GA 241,2v;  
43

  Otw,R.254,77v; Otw,R.256,77;  
44  sH,R.1441,204;  
45  Otw,R.283,II,63;  
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Op 29 februari 1666 koopt Marcus Peters de Moy voor 250 gulden de rechten van zijn vijf mede-eigenaars in 
dit huis.  

De lasten die op zijn huis drukken zijn vijf gulden aan de rentmeester der geestelijke goederen, alsmede 
zeven stuiver aan dezelfde, drie gulden en 16 stuiver te betalen in de Lelie in Den Bosch, een roede dijks en 
de helft van het onderhoud van het hekken en de posten daarvan in het straatje neven het huis46. 

Marcus Peters de Moy heeft uit zijn huwelijk met Maaike Jan Venmans een zoon Johan en een dochter 
Maria achtergelaten. In 1687 hebben de momboors van Maria (Andries Jaspers van den Boer en Marten 
Antonissen) en Johan Marcus de Moy het woonhuis met de grond en de hof daarachter, alles gelegen bij de 
kapel, verkocht aan Peter Joost Vuchts47. Op 11 augustus 1687 hebben genoemde Andries Jaspers van den 
Boer, nu als man en momboor van Cornelia, dochter van Marcus de Moy uit diens eerste huwelijk met 
Anneke de Leeuw, en zijn zwager Johan en schoonzuster Digna, een dochter van Marcus de Moy uit zijn 
tweede echt, en tenslotte genoemde momboors Peter Joost Vuchts in het goed gevest48. Op 22 december 
daaropvolgend verwierf Peter nog een huis met brouwerij aan de overzijde van de straat, dat als naam De 
Drie Zwaantjes droeg49. Diens weduwe Maria Cornelis Couwenberg hertrouwt met Gommaar Jans de Cort, 
die hier in 1691 een herberg, genoemd De Drie Gekroonde Zwaantjes, uitbaat50.  

Gommer heeft ook een brouwerij met een ketel van 13 tonnen, die evenwel op het punt staat `affgebroeken 
te worden` in 169251, wanneer kortelings tevoren Gommaar ten behoeve van zijn stiefkinderen Joost en 
Cornelis Vuchts is afgegaan van de tocht in een woonhuis met hof en grond52 en de momboors over die 
twee kinderen zijn overgegaan tot de verkoop aan Adam Verhoeven53. 

 

 
 
 
46

  Otw,R.360,II,5v;  
47  Otw,R.690,72;  
48  Otw,R.400,62v;  
49

  Otw,R.400,83; zie onder Lindeind 63;  
50

  Otw,R.477,107;  
51

  Otw,R.477,196;  
52  Otw,R.477,127v,d.d. 13 december 1691; zie aangaande de inboedel Otw,R.519,d.d. 11 mei 1691;  
53  Otw,R.402,2v;  
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In 1698 verkoopt Adam Verhoeven zijn woonhuis aan het Lindeind aan Hendrik van Biljouw54. Deze wordt 
opgevolgd door Arnoud Hendriks van Biljouw.  

Wanneer de eerste huisnummering plaatsvindt, zit hier Goossen van Biljouw, die weer is opgevolgd door zijn 
zoon Arnoud. Rond 1756 heet het huis nog wel van deze Arnoud te zijn, maar het wordt bewoond door 
Wouter van Biljouw. In 1761 zit die er tesamen met Jan van Drunen. Na de dood van Arnoud Goossen van 
Biljouw heeft zijn weduwe, Adriana de Kort, dit huis nog bezeten55, doch op 3 november 1781 is het huis 
gevest op de heer Willem Blonket, een groot speculant die nog meer ter sprake zal komen56. Op 10 oktober 
1789 vindt dan ook al weer de overdracht plaats aan Francis Gerrit Roeters57. Wegens wanbetaling van de 
verpondingen - een belasting - wordt het huis evenwel uitgewonnen en openbaar verkocht aan Antonie van 
den Brekel58, een bouwman, die het nog in eigendom heeft wanneer de registers van het kadaster worden 
aangelegd59. Hij wordt opgevolgd door de schoenmaker Engelbert van Hulten, gehuwd met Maria van den 
Breekel, dochter van Francis Jans van den Breekel en Catharina van Loon60. 

13-14b  de Ververshof 
Op Sint Leonardsdag in 1455 heeft Jan, de zoon van Willem van Osse, die nog ter sprake komt in verband 
met het goed Ten Perre achter de kerk, overgedragen aan Gerit van den Avoert, zoon van Henrik van den 
Avoert, zijn gedeelte in een buunder beemds te Wippenhout (met een einde gelegen aan de Kerkbeemd van 
Oisterwijk) in een stuk land bij Den Gever en in een stuk erfs, geheten `die werft`, gelegen `after Jan Beckers 
hof die oude`61. Met de werf wordt het stuk grond bedoeld wat ook achter de praktijkruimte der tandartsen 
Croon ligt en aan de westzijde grenst aan het achterste einde van de hof van dokter Schräder. 

Onbekend is of Gerit van der Avoert gehuwd was met Aleid van Os. Van haar erfgenamen kocht Jacob Jan 
Lipprechs de hierbedoelde `uutfanck` en hij zette op deze grond, die immers `neven een gemeyn steyge` lag, 
een huis. Voor de cijns die Jacob zelf moest betalen en een erfpacht van 12 lopen rogge, welke binnen zeven 
jaar met 24 peter te lossen stond, als vergoeding van het huis, heeft Jacob Jan Lipprechs dit goed in 1492 
overgedragen aan zijn broeder Jan62. De lasten schijnen Jan te zijn tegengevallen, want in 1499 belooft 
Henrik Meeus Lombaerts aan Jacob Lipprechs om een erfpacht van 10 lopen, drukkend op `een huys staende 
op die Vloet teynde den erve Meeus Janssoen`, zodanig te betalen dat `Jacop Lipprechs en zijn gueden 
daeraff sullen sijn ongehouwen` 63. De hertogcijns bedraagt een negenmenneken64. Henrik Meeus 
Lombaerts kan op den duur zijn verplichtingen niet voldoen en Jan Lambert Maes, anders geheten Van 

 
 
 
54  Otw,R.404,141v;  
55  GA 238,14;  
56  GA 238,108; Otw,R.433,188v;  
57  Otw,R.433,108v;  
58  Otw,R.436,134;  
59

  F.309: tuin (1); F.310: huis,schuur en erf (12);  
60  Francis van den Breekel, zoon van Joannes van den Breekel en Maria Leyten, is 54 jaar oud, op 22 november 1818 

overleden, als weduwe de van Udenhout geboortige Catharina Adriaan van Loon achterlatend. Deze is te Oisterwijk, 83 jaar 
oud, overleden op 6 september 1861. Hun dochter Johanna Maria, gedoopt op 10 mei 1800, trouwt op 1 mei 1830 met de 
van Drunen geboortige Engelbertus van Hulten, zoon van Willem Joosten van Hulten en Ardina Lommers, gedoopt op 27 
november 1804 en te Oisterwijk op 8 april 1832 reeds overleden. Hun enig kind, Wilhelmina Catharina, geboren op 2 maart 
1831, stierf kort daarop op 26 juli 1832. 

61  Otw,R.163,29v; Met deze Gerit van der Avoert is waarschijnlijk bedoeld de zoon van Henrik van der Avoert 
(Otw,R.144,105), de zoon van Henrik die oude van der Avoert Henrikszoon (Otw,R.144,110v) en van Juut (Otw,R.143,37), 
dochter van Gerit Buckinc (Otw,R.147,45v). Hij is dan een oomzegger van Jan van der Avoert, die getrouwd is met Aleid, 
dochter van Willem die Becker, die hiervoor onder Lindeind 14 ter sprake is gekomen;  

62
  Otw,R.197,32;  

63  Otw,R.204,19;  
64  sH,R.1285,6;  
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Roey, wordt aan dit huis `optie Vloet', tussen het Vloetstraatken en het erf van Lijsbeth, weduwe van Willem 
die Loze, gericht. Voor het bedrag waarvoor Henrik Meeus Lombaerts in gebreke is gebleven, 20 rijnsgulden, 
wordt Dirk, zoon van Dirk van den Staeyacker er in 1517 eigenaar van65. Deze heeft het huis reeds in 151866 
uitgegeven aan Jan Adaams van den Broeck, waarna die op zijn beurt het in 1527 weer heeft overgedragen 
aan Gerit Aart Willem Aarts67. 

Op onbekende wijze is dit erf vervolgens gekomen aan Embrecht Embrechts, die in 1514 het groot huis aan 
de straat, ten westen van het vloedstraatje gelegen, heeft verworven68. Ten opzichte van dit huis aan de 
straat is het huis op het hier behandelde erf een `afterhuys`. Dit wordt in 1540 verkregen door Embrechts 
zoon Goossen, die er de ververij in beoefende. In 1542 wordt derhalve gesproken over het `afterhuys 
genoempt tVervhuys`69. Tesamen met het westelijk deel van het bouwsel aan de straat wordt dit verfhuis in 
genoemd jaar 1542 verkocht aan Jan Peter Willems die verwer. Om ongekende reden en op onbekende 
wijze is dit achterhuis weer terug gekomen aan genoemde Goossen Emmen. In 1558 geeft hij het over aan 
Wouter Colff70, die het in 1562 weer overdraagt ten behoeve van de bereids genoemde verver71. De 
kortstondige eigendom van Wouter Colff heeft naderhand nog aanleiding tot veel strubbelingen gegeven. 
Zowel Wouters vrouw als zijn schoonzoon Adriaan Nelen van Dijck schijnen in die tijd gestorven te zijn, 
zodat de beschikkingsbevoegdheid van Wouter beperkt was. Nadat Willem Claassen van den Hout, die 
getrouwd is met de weduwe van Adriaan Nelen van den Dijck, in 1593 afstand doet van dit erf72 (wat dan 
herhaaldelijk is opgewonnen), wordt die afstand nog in 1610 door de stiefkinderen van Willem van den Hout 
betwist. Zij zeggen dat de rechten in dit erf hun moeder niet aankwamen in haar weduwestoel of tijdens 
haar tweede huwelijk en met veel moeite weet de koper van het erf, meester Lambert van den Heuvel, de 
aanspraken af te kopen73. 

Tesamen met andere onderpanden heeft meester Lambert van den Heuvel op 10 december 1592 de 
Ververshof - het verfhuis is dan verdwenen - verkregen na een opwinningsgeding, wat door zijn 
rechtsvoorganger rond 1584 werd aangespannen, namelijk door de Bosschenaar meester Walraven van 
Hanenberch, zoon van meester Frans van Hanenberch, als man van Henrica, dochter van Adriaan, de zoon 
van Aalbert Keteleer. Aan Adriaan Keteleer verkocht Jan Peters Willems, verver, in 1556 een cijns van vijf 
carolusgulden uit dit onderpand, wat wegens wanbetaling van de cijns door Adriaan in 1563 reeds 
opgewonnen en ingekocht74 en vervolgens in 1565 overgedragen werd aan Wouter Colff75. Het goed van 
meester Lambert van den Heuvel verstierf in de zijlinie, want uit zijn huwelijk met Marie, dochter van Peter 
Peynenborch werden geen kinderen achtergelaten. De erfgenamen verkopen de Ververshof in 1643 aan 
Reinier Mattheus Lemnius76, die getrouwd was met Lijsken, dochter van Jan Reinders Heesters, een 
zusterskind van meester Lambert. Genoodzaakt de beden te betalen geven hun kinderen dit erf met andere 
onderpanden prijs (op 25 mei 1695), waarna de borgemeesters der vrijheid op 29 juli 1695 die onderpanden 
verkopen aan de onmondige kinderen van Vincent van Tuerenhout77. De geschiedenis van dit erf wordt 
verder gelijk aan die van het onder Lindeind 15 behandelde erf, totdat Willem Blonket het onderhavige erf, 

 
 
 
65  Otw,R.221,41v;  
66  sH,R.1290,117;  
67  Otw,R.231,52;  
68  Zie Lindeind 15;  
69  Otw,R.246,44v; zie ook sH,R.1371,1;  
70

  Nederlands Patriciaat,jrg. 51 (1965),82;  
71  Otw,R.262,57;  
72  sH,R.1422,243;  
73

  Otw,R.304,42v;  
74

  sH,R.1805; sH,R.1807;  
75

  sH,R.1386,479v;  
76  Otw,R.337,72;  
77  Otw,R.478,98; Otw,R.403,62;  
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een hof van een halve lopense, op 3 januari 178378 koopt en voegt bij het onder Lindeind 14 behandelde 
erf.  

   

 

overzicht 
 

   

  LINDEIND 14 De Drie Gekroonde Zwaantjes 

   

  Michiel van den Oerde Willem Sapeelszoon 

4-4-1429 huis Jan die Becker Willem Sbeckerszoon x Aleid Bartholomeeus Stevensdochter 

  Arnt Jan die Becker x Brecht Jan Boensch xx Hillegont Peter Laureys 

23-12-1484 huis Meeus Laureins Lombaerts 

27-9-1487 huis Hillegond wede Arnt Jan die Becker 

13-3-1488 huis Meeus Jans die Becker 

  altaristen in de kerk van Oisterwijk (opwinning) 

12-6-1495 huis Meeus Jan Ghijben 

 huis achterhuis (1516)  

28-3-1525 huis Jan Huibert Stans de Brouwer x Dingen d. Jan Everts 

22-8-1525 huis Adriaan Aart Elyas (de Meyer) (opwinning) 

17-10-1526 huis Jan Huibert (Stans) de Brouwer 

 huis brouwhuis Anna Jan de Brouwer x Dierk Werners van Honselaar 

 huis achterhuis brouwhuis  

10-10-1606 afgebrande hofstad achterhuis krn Marcus Peter Nulants bij Jenneken Dierk van Honselaar 

10-10-1606 
16-1-1608 

 Peter Peters de Moy x Dymphna Marcus Peter Nulants  

24-2-1666 woonhuis 13 R Marcus Peters de Moy x Anneken de leeuw xx Maaike Jan Venmans 

 
 
 
78  Otw,R.431,139v. 
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11-8-1687 woonhuis Peter Joost Vuchts x Maria Cornelis Couwenberg (xx Gommaar Jans de Cort, herbergier in de Drie Gekroonde 
Zwaantjes) 

11-6-1691 brouwketel 14 ton  

10-1-1692 woonhuis Adam Verhoeven 

22-3-1698 woonhuis Hendrik van Biljouw 

  Arnoud Hendriks van Biljouw 

  Goossen van Biljouw 

  Arnoud Goossen van Biljouw x Adriana de Kort 

3-11-1781 huis Willem Blonket 

10-10-1789 huis Francis Gerrit Roeters 

  met perceel hierachter tot de stroom toe 

  opwinning wegens de verponding en bede 

27-3-1798 huis Antonie Jan van den Brekel (1762-1844), bouwman x Johanna Maria Gosewijn de Bakker F.309/310 

12-3-1844 huis schuur Engelbert van Hulten x Maria van den Brekel (Brekelmans) 

  na 1877 zonder klein stuk achter (naar erf oost zie L12)  F.954 

1878 huis schuur Jacobus Jansen, schoenmaker 

1893 huis schuur Francois Louis Tillieu 

1898 huis schuur erf Firma Hamers en Meeus na 1898 F.1328 

1899 fabriek Alphonse GJB Hamers, sigarenfabrikant 

1928 fabriek bergplaats NV Nederlandsche Sigarenfabriek De Huifkar (Hamers & Co) 

  B304, na 1947 De Lind 30 

1955 fabriek bergplaats NV Gloeilampenfabriek `Lumax` 

   

   

  LINDEIND 13/14b de Ververshof 

   

  Jan Willem van Osse 

6-11-1455 werft Gerit Henrik van den Avoert 

  Aleit van Osse 

  Jacob Jan Lipprechs 

23-8-1492 huis uitvang Jan Jan Lipprechs 

v.1499 huis Henrik Meeus Lombaerts 

  Jan Lambert Maes (van Roey) (opwinning) 

17-11-1517 huis Dirk Dirk van den Staeyacker 

5-2-1518 huis Jan Adaams van den Broeck 

10-12-1527 huis Gerit Aart Willem Aarts 

  Embrecht Embrechts x Katarina Claas van Dijck 

24-3-1540 achterhuis Goossen Embrecht Embrechts 

8-7-1542 achterhuis Jan Peter Willems die verwer Verwehuys 

  Goossen Emmen 

20-4-1558 huis Wouter Colff 

1-5-1562 huis Jan Peter Willems de verwer 

25-5-1563  Adriaan Aalbert Ketelaar (opwinning) 

20-9-1564 ververshuis Wouter Colff 

12-6-1584  mr Walraven Franchois van Hanenberg x Henriksken Adriaan Ketelaars (opwinning) 

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

grond van verfhuis mr Lambert Dierk van den Heuvel 

23-9-1643 hof Reinier Mattheeus Lemnius x Lijsken d. Jan Reinders Heesters Ververshof 

25-5-1695 hof 10 R  

29-7-1695 hof 10 R krn Vincent van Tuerenhout Verwershof 

22-12-1733 hof 1/2 L Tielman Ermers, zie verder Lindeind 15 

6-4-1734 hof Wessel van Malsen 

4-11-1757 hof 1/2 L Cornelis Segbroek 

3-1-1783 hof 1/2 L Willem Blonket 

  zie verder Lindeind 14 
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