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Waar in1988 de Oisterwijkse ambtenaren, na jaren op al lerlei  plaatsen gehuisvest te 

zi jn,  verzameld werden in een nieuw gemeentekantoor stonden tevoren meerdere 

huizen. Onder luide protesten had als laatste 'v i l la De Huifkar '  p laats moeten maken. 

Ook de oude Franse School,  later een onderdeel van sigarenfabriek "De Huifkar '  met 

aanpalende huizen was hier opgeruimd. Van oost naar west komen hierna de percelen 

aan de beurt die in 1736 de nummers 2 tot en met 5 kregen, maar waar tevoren nog 

meer huizen, waaronder herberg de Leeuw gestaan hebben.  
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Het perceel waarop de villa 'de Huifkar' stond die na luide protesten uit de plaatselijke gemeenschap plaats 

gemaakt heeft voor het gemeentekantoor, is samengesteld uit drie zestiende eeuwse erven  

 

Wij spreken nu eerst over het meest oostelijk gelegene daarvan. In 1418 is dit van Claus Leeuwes1, wiens bezit in 1420 

wordt beschreven als 'den huse ende hove Claus Leewes'2. Claus verkreeg het van de gebroeders Engebeert en Gerit, 

zonen van Engelbernt Holcs, waarschijnlijk schoonbroeders van hem3. 

Claus, zoon van Claus geheten Leeuwes bij een zekere Hillegond, die in 1430 een-derde van dit huis te pand zet, is 

waarschijnlijk een zoon van de Claus Leeuwes die in 1418 wordt genoemd. Deze Claus moet nadien het gehele pand 

hebben verworven. Immers van hem zijn twee kinderen bekend: Ida bij welke Gerit van Berck buiten echt twee zonen 

heeft verwekt, en Merten die momboor dier kinderen is geweest en Ida's rechten op het hier behandelde huis heeft 

 

 

 
1. Otw,R.143,9v-1418; 
2. Otw,R.143,54v-1420; 
3. Otw,R.147,44v-....; 
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verworven. In 1477 gaat Merten Leeuwes, als weduwnaar van Agnees, dochter van Aart van den Kerchove ten 

behoeve van zijn zoon, heer Adam, af van de tocht in dit huis. Waarschijnlijk was heer Adam enig kind van Merten en 

Agnees, reden waarom hij dit erfgoed dadelijk voor 48 peter, te betalen in termijnen, verkoopt aan Aart Willemszoon 

van den Kerchove, denkelijk zijn grootvader van moederszijde4. Deze koper, ook vermeld als Aart Loer5, blijkt in 1504 

nog eigenaar te zijn6. De lasten op het huis zijn dan: een erfcijns van zeventien stuiver, te betalen aan het Maria-altaar 

in de kerk van Haaren; een erfpacht van een malder rogge, af te dragen aan Peter Janssen, en het onderhoud van een 

roede van de Oisterwijkse-dijk (tussen het stuk dat de kinderen van Henrik Moels boven en het stuk van Goyart van 

der Elst beneden). 

 

Na 1504 brandt het huis af, en wegens wanbetaling van een erfpacht van twee zester rogge welke de gewandsnijder 

Jan Lambert Maaszoon van Aart van den Kerchove kocht, wordt het erf opgewonnen. De vorster geeft het gerechtelijk 

aan de gewandsnijder. Die zet weer een huis en verkoopt het in 1509 op afbetaling aan Embrecht van Gorcum7. 

Twee vestigingen van een cijns, gaande uit dit huis8, bewijzen dat rond 1510 Embrecht Gijsbrecht Lamberts van 

Gorcum er eigenaar van is. 

Diens zoon Cornelis en kleinzoon Jacob Peynenborch, zoon van Peter Peynenborch en Marie van Gorcum, dragen het 

huis in 1556 over aan Cornelis' achterneef Jan Gijsbert Henriks van Gorcum, doorgaans genoemd de Schoenmaker9. De 

 

 

 
4. Otw,R.183,9v-1477; cf R.211, los blad-.... en R.192,22v-....; 
5. Otw,R.190,147-....; jo R.191,21v-....; R.201,29v-....; 
6. Otw,R.204,21v-1499; sH,R.1272,113-1504; 
7. sH,R.1278,138-1509; 
8. Otw,R.214,21v-....; R.215,29v-....; 
9. Otw,R.260,75-1556; cf sH,R.1431,133v-....; 
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momboors van diens kinderen verkopen het in 1560 weer aan Jacob Willemszoon de Smit10. Als weduwnaar, 

 

gemachtigd bij testament, heeft die het overgedragen aan Lambert Jan Willen11. Deze voegt het erf bij twee westelijk 

gelegen erven, welker huizen hierna besproken worden als onderdelen van de herberg de Leeuw. 

Van die samenvoeging blijkt eerst wanneer in 1610 Margriet, de weduwe van Lambert Jan Willen, ten behoeve van 

haar stiefkinderen afgaat van de tocht in een huis en hof met een afgebrande hofstad en een andere hof 'daerneffens 

westwart'. Bij de vaststelling van deze rechtshandeling wordt aangetekend, dat het bezit eertijds heeft bestaan uit 

twee huizen (afgezien van die hof) alsmede het recht van weg naar genoemde erven benevens een bleekveld 

daarnaast. Lambert Willens zoon Jan worden alle rechten op dit huis overgedragen, zodra het vruchtgebruik en de 

blote eigendom ervan verenigd zijn12. Jan Lamberts heeft meerdere kinderen, doch in 1665 wordt zijn dochter Jenneke, 

weduwe van Jan Cornelis de Bont, bij scheiding en deling de enige eigenares van dit erf. Voormeld recht van weg strekt 

zich dan uit tot de schuur van Peter Berthens (hiervoor onder nummer 1 ter sprake gebracht)13. Jan de Bont en Jenneke 

Jan Lambertsdochter hebben twee getrouwde zoons, Cornelis en Jan. Laatstgenoemde verwerft alle rechten in dit huis 

bij scheiding en deling in 168914. Zijn in 1681 gesloten huwelijk met Neeltje, dochter van Jan de Groot, blijft kinderloos. 

Wanneer Jan de Bont de jonge op de 17de november 1695 is begraven moet het huis derhalve geschat worden voor 

de collaterale successie15. In 1718 brengt de weduwe het huis in een openbare verkoop, doch het schijnt in de familie 

 

 

 
10. Otw,R.264,36-1560; 
11. Otw,R.271,34-1567; 
12. Otw,R.304,32-1610; 
13. Otw,R.359,I,58-1665; 
14. Otw,R.476,145v-1689; 
15. Otw,R.403,103-1695; 
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gebleven te zijn, want Cornelis Gijsbert de Groot wordt er eigenaar van16. Evenwel slechts voor korte tijd, want reeds in 

1719 draagt die zijn eigendom, beschreven als huis, hof en dries, een lopense groot, over aan Bartholomeus Adriaan 

Nouwens17. Bartel Nouwens is er rond 1736 nog eigenaar van en zijn huis krijgt het huisnummer 2. 

 

Nazaten van Bartel Nouwens hebben dit huis gedurende vrijwel de hele achttiende eeuw in onverdeelde eigendom 

gehouden. In 1777 doet Adriana van Oistaden, weduwe van Elias Bartel Nouwens afstand van haar tocht in de helft ten 

behoeve van Anneke Sebregts18, wier moeder Maria Nouwens is19, en welke reeds de helft bezat20. De eerste kadastrale 

inschrijving21 geschiedt ten name van de weduwe Geert Roelof Janse. Hiermede wordt Johanna Sebregts, dochter van 

Dirk Sebregts en Cornelia van de Wiel bedoeld22. 

De indrukwekkende villa, op de besproken plek stond, dankt haar ontstaan aan de familie Holleman, haar naam aan de 

laatste particuliere eigenaar, de sigarenfabrikant Alfons Hamers, die zijn voortreffelijke sigaren onder het merk 'de 

Huifkar' verhandelde. 

Bij de villa behoorde een dienstwoning, welke in 1889 door Frederik Arnold Holleman23 werd gezet op de plaats van 

het als Lindeind 1 genummerd huis. Voor de afbraak door de Gemeente Oisterwijk heeft die dienstwoning jarenlang 

gediend voor de vestiging van Oisterwijks eerste dansschool van Jacques Evers. 

Naar de visie van fameuze Haarense pastoor Van den Broek met betrekking tot het dansen bevond zich in de 

onmiddellijke nabijheid derhalve de weg naar de hel. 

 

 

 
16. Otw,R.411,146-1718; 
17. Otw,R.412,76-1719; 
18. Anneke is 40 jaar oud, in dit huis op de 9de maart 1814 om 13 uur gestorven; 
19. Maria zal ook een dochter van Bartel Nouwens zijn: Otw,R.437,52-1800; 
20. Het Geestelijk Comptoir beurt van de eigenaren van dit huis dan 8 gulden en 7 stuiver, in drie teksten, en nog een gulden en 8 stuiver, het Smidsgasthuis 

in Den Bosch veertien stuiver en de 'Nonnekens' te Baarle twee gulden. 
21. F.283, huis (17); F.284, huis en erf (14); F.285, tuin (1); 
22. De strodekker Gerardus Janssen, zoon van Jan Janssen en Anna Timmers, weduwnaar van Elisabeth Couwenberg, en echtgenoot van Johanna Maria 

Sebregts, is op dinsdag de 18de augustus 1829 om 20 uur in de leeftijd van 81 jaar gestorven. Elisabeth werd begraven op de 14de november 1798 

(N.5334,172) [zie onder Lindeind 58]; 
23. sectie F nommers 281 en 282l zie voorts de genealogie Holleman onder IIIA en de Nieuwe Tilburgse Courant d.d. 24 september 1959. 
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3 en 4  de Leeuw  

 
 

Uit de oudste schepenprotocollen blijkt, dat het pand, in 1736 genummerd Lindeind 2, behalve het hiervoor besproken erf, nog 

twee andere zestiende-eeuwse erven besloeg. Laatstgenoemde erven benevens twee percelen waarop in 1736 de panden genum-

merd Lindeind 3 en 4 staan, hebben in de oudst bekende tijd gediend voor de herberg de Leeuw. Laat ons derhalve uitgaan van 

deze herberg. 

 

Een verwijzing leert, dat in 1329 al sprake is van een 'huse ende hove', door Adam Boef, 's-Hertogen leenman voor de 

Wijdenberg, belast met een erfcijns van drie tourse ponden in munt van de koning van Frankrijk, oftewel dertig 

schellingen in oude groten van zestien penningen, te betalen op de gewone betaaldag van cijnzen, Sint Thomasdag, 

aan de priester heer Engbrecht geheten van Oesterwijck24. De abt van Tongerloo heeft deze stokoude cijns, welke Aart 

Bac uit de woning van Henrik Boef beurde, in 1472 overgedragen aan de Bosschenaar Laureins Philips Boden25. Deze 

Henrik Jan Boefs was een kleinzoon van Adam. Des maandags na Sint Servaas van het jaar 1363 heeft hij de lasten op 

het familiegoed verzwaard, door aan zijn zuster Katheijn Boef, de vrouw van de schoutet Geerlac Wellens, een 

erfpacht van een mud rogge te beloven26. 

Henriks dochter Luitgard heeft drie-vierde van het woonhuis van haar vader in handen gekregen, terwijl het overige 

deel door Henrik is afgestaan aan zijn schoonzoon, Willem27 van der Zydewijnden, zoon van Gerit van der Zijwijnden28. 

Laatstgenoemde heeft zijn rechten 'in den huse ende hove met alle sinen toebehoerten dat quondam Henric Boefs te 

wesen plach' in 1430 afgestaan aan Mijs Volken29. Deze Amijs heeft ook de rechten van Luitgard verworven. 

 

Hij was getrouwd met een zekere Aleid. Als weduwnaar heeft hij op de 13de maart 1432, met instemming van Frank 

Goutsmyt en Aart Volken de momboors van zijn onmondige kinderen Amijs, Jan, Lijsbeth, Anna en Mechteld, voor 

handerd-en-tachtig arnoldusgulden zijn huis en hof overgedragen aan Marten, de zoon van Jan Kuyst. Deze beloofde 

de koopsom voor honderd gulden met zes weken, op de feestdag van Philippus en Jacobus, en voor tachtig gulden op 

de daaropvolgende Sint-Martensdag te betalen30. Marten heeft het goed maar enkele jaren gehouden en op de 22ste 

januari 1434 overgedragen aan Willem Aalberts Wellens van Beke31, die in 1446 en 1452 nog als eigenaar wordt 

vermeld32. Later is het goed in handen gekomen van Henrik Peters van Eindhoven, van wie het is verstorven op zijn 

 

 

 
24. Otw,R.191,21v-1485; 
25. sH,R.1211,301-1472; 
26. Otw,R.196,9-1491; 
27. ook genoemd als Jan: sH,R.1202,234v-1432; 
28. Otw,R.147,25-1430; 
29. Otw,R.147,25 [n.b. zie aanvulling noot 3!]; 
30. sH,R.1202,234v-1432; 
31. sH,R.1204,36v-1434; 
32. Otw,R.160,26-1446; sH,R.1216,8v, 21 en 21v-1452; en R.1245,363-1475; 
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drie zoons, Jan, Aalbrecht en Henrik. In 1484 gaan deze gebroeders over tot verkoop ervan aan Wouter Peters van 

Herentum33. 

In 1485 wordt het, dan met name aangeduid als de Leeuw, door Claus Jan Beeren opgewonnen wegens wanbetaling 

van de voormelde cijns uit 1329, welke Claus deels van Hadewich van den Dijck verwierf onder de last om veertien 

peter uit te reiken aan haar nichtje Jenneken, natuurlijke dochter van Folkert van den Dijck34, deels van de zusters van 

Catharinenberg welke haar helft ook verkregen van Hadewich van den Dijck als dochter van Henrik de natuurlijke zoon 

van Jan van den Dijck, welke Henrik die helft van de cijns kocht van de kinderen van Aart Bac35, en zoon van 

Groot-Wouter van Berkel36. 

In de openbare verkoop die gevolg is van de opwinning wordt Jan zoon van Peter van Criekenbeek eigenaar van de 

Leeuw, doch nog in datzelfde jaar 1485 draagt hij die voor honderd jaar en dag over aan Gerit van Berck Geritszoon37. 

Weldra kan Gerit zijn verplichtingen niet nakomen, want in 1492 wordt het huis andermaal opgewonnen, deze maal 

door Lijsbeth, de weduwe van Claus Jan Beeren38. 

Waarschijnlijk is de Leeuw daardoor eigendom geworden van de zusters van Catharinenberg39. In 1496 splitsen zij het 

huis; op de 16de november geven ze de westelijke helft over aan Henrik Willem Emmen40, en de 20ste de oostelijke 

helft aan Embrecht Henrik Emmen, de schoenmaker41. Beide verkrijgers zijn verplicht op Sint Thomasdag jaarlijks vier 

pond payments te betalen42. 

I  

 
We spreken nu eerst over de oostelijke helft van de Leeuw, welke haar eigen geschiedenis heeft tot 1615, wanneer ze 

na de nodige gerechtelijke strubbelingen wordt betrokken bij de lotgevallen van de onder Lindeind 2 behandelde erven. 

In 1501 verkoopt Embrecht Henrik Emmen deze helft, omschreven als huis en hof, aan Jan Andries Wijtmans, onder 

voorbehoud van een klein huis, inspringend op het voormelde westelijk gelegen erf van Henrik Willem Emmen43. Als 

weduwnaar gaat Jan Wijtmans in 1534 af van zijn tocht in zijn huis44, maar het duurt tot 1540 eerdat zijn zoon 

Matheeus Jan Wijtmans er enig eigenaar van wordt45. 

Matheeus deelt van zijn huis in 1558 de oostelijke helft af en verkoopt die aan Gerit Aart Lombaerts46. Die is in eerste 

echt getrouwd met Katherijn, dochter van Willem de Smit, wier broeder Jacob hiervoor onder het Lindiend 2 ter 

sprake is gekomen. Als weduwnaar van Katherijn heeft Gerit in 1568 het huis wat hij van Matheeus Wijtmans heeft 

gekocht overgedragen aan Goyaart Adriaan Huyben47. Goyaart komt zijn verplichting om te betalen de koopsom van 

 

 

 
33. Otw,R.190,14-1484; 
34. Otw,R.191,21v-1485; 
35. Otw,R.190,9 en 23-....; 
36. Th.A. Boeree, De kroniek van het geslacht Backx, blz. 525; 
37. Otw,R.191,1v en 21v-1485; zie ook sH,R.1254,430-....; 
38. Otw,R.196,9-1491?; 
39. sH,R.1260,139v: in 1491 verkregen de zusters van Lijsbeth de voormelde pacht van een mud rogge welke Claas Jan Beren kocht van de nonnen en de 

uitvoerig behandelde cijns van drie pond oud frans geld; zie ook sH,R.1266,396v-1498; 
40. Otw,R.201,29-1496; 
41. Otw,R.201,29v-1496; 
42. sH,RA, Catharinenberg,1; zie Otw,R.207,los blad-....; 
43. Otw,R.205,59v-1501; 
44. Otw,R.238,20-1534; cf sH,R.1308,463v-1528; 
45. Otw,R.244,71-1540; cf R.211,2-1507; 
46. Otw,R.262,15-1558; 
47. Otw,R.272,44-1568; 
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honderd gulden 'metten pacht van elcken gulden eenen braspenninck' niet na, zodat zijn borgen, Lambert Jan Willen, 

de buurman, Willem Colijns en Marten Andrieszoon daarvoor worden aangesproken. Deze worden in 1579 gericht aan 

Goyaarts huis. Bij openbare verkoop 'met gemeyne pryseringhe in een openbare herberge voir alle man' blijkt het huis 

maar vijf en vijftig gulden waard, zodat Lambert Willen er eigenaar van wordt, wanneer hij er op de 16de september 

1579 nog een stuiver meer voor biedt48. Door diens opvolger Jan Lambert Janssen, de zoon van Lambert Jan Willen 

wordt het samengetrokken met onder het Lindeind 2 reeds behandelde erven49. 

 

De helft welke Matheeus Wijtmans zich in 1558 heeft voorbehouden wordt door hem drie jaar later verkocht aan Jan 

Elissen50, zoon van Eliaas Janssen van Tilborch51. De kinderen van zijn stiefdochter Christina, dochter van Frans Peter 

Peynenborchs en Marieken Pauwels Verhoeven, verwekt door Adriaan Colen, volgen hem op. Het huis deelt inmiddels 

het lot van zoveel andere woningen in de vrijheid en brandt af. De oostelijke buurman, Jan Willen, koopt in 1609 

derhalve een afgebrande hofstad52. Hiertegen wordt echter door vernadering opgekomen. Cornelis Ruelens, zoon van 

Anthonis Roelof Peynenborch komt als bloedverwant van de verkopers op de 16de juni met zijn 'blickende 

 

 

 
48. Otw,R.392,69v-1579; 
49. Otw,R.303,71-...., implicite; 
50. Otw,R.265,42-1561 [er stond R.205]; 
51. Otw,R.283,II,67v-1584; R.293,51-1598; 
52. Otw,R.303,71-1609; 
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Penninghen' over om in de plaats van de koper te treden en 's-anderen daags verschijnt daarvoor Claas Claas 

Ferdinandus53. 

Claas' bloedverwantschap met de verkopers is niet duidelijk; ook zijn vrouwen, Deliana, dochter van Cornelis Poirters, 

en Willemken, waarschijnlijk een dochter van Peter van den Wiel, lijken geen verwanten van de verkopers te zijn54. In 

elk geval laat Jan Willen zich de vernadering niet welgevallen, doch hij verliest een geding dienaangaande. Claas 

Ferdinandus sterft rond 1614 echter kinderloos, zodat op de 16de maart 1615 ten behoeve van Jan Willen toch nog op 

het onderhavige erf wordt vertegen55. 

II  

 
Nu wenden we de blik weer naar de westelijke helft van de Leeuw, welke in 1496 door Henrik Willem Emmen 

verkregen is. Ook deze gaat over tot splitsing van zijn bezit. In 1501 verkoopt hij het oude huis, staande op het erf wat 

in 1736 het nummer 4 krijgt, aan Lambert Aart Deckers56; daardoor behoudt hij een erf wat grotendeels gelegen is 

achter het huis wat zijn buurman Embrecht Henrik Emmen zich tezelfdertijd voorbehoudt. Wat Henrik Willem Emmen 

overhoudt kan vanaf de noordzijde slechts over een weg worden bereikt. Met Lambert Deckers en Embrecht wordt 

overeengekomen dat deze weg onbetimmerd zal blijven57. 

Op de 15de januari 1504 wordt van Henrik Willem Emmen en Aleid, dochter van Embrecht Henrik Emmen, een huis en 

hof gekocht door Jan Dirks van der Stegen die oude58. Kennelijk wordt diens nieuwe bezit gevormd door het huisje van 

Embrecht Henrik Emmen en het moeilijk toegankelijke erf van Willem Henrik Emmen. Alras verdwijnt nu het huis, 

want op de 12de januari 1507 wordt slechts gesproken van een hofstad waarop een huis te staan placht59. Op 

laatstgenoemde datum heeft Jan van der Stegen de hofstad overgedragen aan de secretaris ten behoeve van Heiman 

Heymans, die deze hofstad op de 23ste maart 1507 weer overdraagt aan de priester, heer Andries Embrechts, zoon 

van de voornoemde Embrecht Henrik Emmen. Tegen een cijns geeft die het erf op de 10de september van hetzelfde 

jaar uit aan Jan Willems van Aken60. Nu wordt er weer een huis gezet. 

Aan de verplichtingen, ten aanzien van heer Andries Embrechts aangegaan, wordt evenwel niet voldaan, zodat die in 

1521 tot opwinning overgaat. Op de 12de november 1522 wordt Peter Roelof Peynenborch koper van het huis. 

Wegens de verbeteringen aan het erf aangebracht belooft die een erfcijns van drie rijnsgulden aan Gerit Willem van 

Aken, die waarschijnlijk optreedt als momboor van Willem en Adriaan, kinderen van Jan van Aken61. 

Twee zoons van Peter Roelof Peynenborch, Antonie en Joachim, hebben in 1549 opgedragen aan Joachim Wouters 

van Esch: een huis met een 'afterhuys' en twee erfwegen, aan weerszijden van het huis gelegen62. De ene erfweg is 

kennelijk afkomstig van het oude erf van Henrik Willem Emmen en de andere zal bij het huis van Embrecht Henrik 

Emmen hebben behoord. Joachim moet er nog een achterhuis hebben bijgebouwd, want wanneer in 1560 door hem 

wordt overgedragen aan Cornelis Peter Appels, is er sprake van twee achterhuizen63. Op de 29ste december 1584 

hebben Jan Jans de Weer en Herman Smolders als momboors van de kinderen van Cornelis Appels (nadat diens 

 

 

 
53. Costuimen van 's-Hertogenbosch, ed. 1684, blz. 76; 
54. Otw,R.306,2v-....; 
55. Otw,R.309,14-1615; 
56. Otw,R.205,59v-1501; 
57. Otw,R.205,60-1501; 
58. Otw,R.208,2v-1504; 
59. Otw,R.211,2 jo 39-1507; 
60. sH,R.1278,141-1507: van Akeren; 
61. Otw,R.225,6v, 34(v?)-1521 en R.237,39,I-....; zie ook sH,R.1296,323v-....; 
62. Otw,R.253,79v-1549; zie ook R.256,58v-1552 en sH,R.1366,280v-....; 
63. Otw,R.264,29-1560; 
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weduwe Elisabeth afgegaan is van haar tocht) dit huis achter de linde overgegeven aan Henrik Peter Rut 

Timmermans64. 

 

Ook diens huis brandt weer af, zodat het op de 22ste oktober 1598 een afgebrande hofstad is welke hij overdraagt 

aan Aart, de zoon van Wouter Aart Smolders65, een brouwer66. In 1641 hebben diens erven hun rechten overgedragen 

aan Aarts schoonzoon, Peter Willems van Liemdt. Met name wordt dan van Aarts brouwhuis gewag gemaakt67. 

In 1642 verwerft Jan Cornelis Bartholomeus de Bont van Peter van Liemdt het huis. Deze Jan de Bont is getrouwd met 

Jenneke Jan Lamberts68. Zijn zoon Cornelis trouwt met Willemijn Peter Rosen, doch schijnt jong gestorven te zijn. Aan 

diens drie onmondige kinderen wordt door de grootvader, Jan de Bont, in 1689 'een cleyn huyske' met de hof 

overgedragen69, wat in genoemd jaar grondig is vertimmerd70. Daarop rust dan de last van een gulden jaarlijks aan de 

beurzier van heer Andries Emmen (de voormelde priester uit 150771). 

In 1737 staat dit huis, genummerd als Lindiend 3, ten name van Willemken de weduwe van Cornelis de Bont en van 

Hendrik Hermans Versteijne. Transporten ervan uit de achttiende eeuw zijn onbekend. Het verstierf op Johanna de 

dochter en andere erven van Hendrik Versteijne. Daaop komen Jan Leyten, de weduwe van Francis Leyten en Jan 

 

 

 
64. Otw,R.283,II,67v-1584; 
65. Otw,R.335,13v-1641; 
66. zie genealogie van Liefbergen; 
67. Otw,R.336,154v-1642; 
68. Jenneke behoort tot het geslacht Willen: Otw,R.359,158-....; cf Lindeind 2; 
69. Otw,R.476-1689; 
70. Otw,GA 223,30v; 
71. A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen III, 187; 
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Francis Leyten als eigenaars voor. Dan volgt Jan Mombers. In 1830 vindt de kadastrale inschrijving72 plaats ten name 

van Wilhelmus Pijnenburg, burgemeester van Udenhout. 

Het huis schijnt behouden te zijn gebleven totdat de Gemeente Oisterwijk, voor enkele jaren, alle opstallen van de 

gronden ter plaatse het Lindeind 3 en 4 verwijderde73 

.  

III Lindeind 4  

 
We komen nu aan de behandeling van het erf, wat in 1736 als nummer 4 van het Lindeind werd genummerd. In 1501 

scheidt Henrik Willem Emmen van de Leeuw het meest westelijke gedeelte af, waarop dan 'den ouden huyse' staat. 

Lambrecht, die Scoenmaker van Gestel74, zoon van Aart de dekker, wordt daarvan eigenaar75. Er drukt op dit huis een 

stokoude last, namelijk een erfcijns van vier hoenderen en een halve schelling aan de nakomelingen van Jan van Erp76. 

Helken, Lambrechts dochter, erft dit huis. Zij is getrouwd met Gijsbrecht Henriks van Gorcum de jonge77, en hun 

kinderen scheiden het in 1559 toe aan de zoon Adriaan van Gorcum, die voor het laatst in 1598 als eigenaar wordt 

vermeld78. 

De volgende eigenaar is Antonis Jans van den Wiel geweest79. In 1615 lost hij bij de rentmeester der altaristen een 

cijns van drie carolusgulden, gaande uit zijn huis 'achter de grote lijnde'80. In 1642 wordt hij voor het laatst als eigenaar 

van dit huis vermeld81. Hij heeft vijf kinderen achtergelaten: Jan, Adriaan gehuwd met Lucia Peter Goossens, Niclaas, 

Catharina gehuwd met Lambert, zoon van Jan de jonge, de zoon van Cornelis Jan Vendix, en tenslotte Adriana van den 

Wiel, gehuwd met Jacob Antonis Lathouwers. Na onderlinge overdrachten van onverdeelde parten82 wordt genoemde 

Jan Antonissen van den Wiel enig eigenaar van een woonhuis, hof, bogaard, grond en erf83. Jan heeft een zoon Jan 

 

 

 
72. F.286, tuin (1); F. 287, huis, schuur en erf (14); F.288, huis (13); 
73. een smalle pijp scheidde het fabrieksgebouw van dit huis; 
74. sH,R.1278,141-....; 
75. Otw,R.205,59v-1501 en R.225,132v-.... [of 32v?]; 
76. Otw,R.205,24-1501; 
77. Otw,R.263,62-1559; 
78. Otw,R.283,II,67v-1598? en R.293,51-....; 
79. GA 241,1; 
80. Otw,R.309,5-1615; 
81. Otw,R.235,13v-1642 [klopt dit?]; 
82. Otw,R.352,70v-1658; ook R.341,78v, 90 en 90v-1647; 
83. Otw,R.341,90-1647 en R.344,12-....; 
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wiens dochter Christina van den Wiel de tweede vrouw wordt van Jasper Adriaans van den Boer84. Die echtelieden 

kunnen in 1658 slechts een afgebrande hofstad delen met genoemde Lucia, Adriaan van den Wiels weduwe en haar 

zoon Peter. Jasper krijgt de westelijke helft en de weduwe van Adriaan de oostelijke helft toegescheiden. 

 

Jasper verkoopt zijn deel, net de helft van een stijf zuidwaarts gelegen hof en dries, aan zijn westerbuur, Lambert van 

Esch, wiens bezit onder Lindeind 5 wordt behandeld85. 

De andere helft wordt in 1673, bij een schatting voor de heffing van het recht op versterf van bezijden, vermeld als 

een huisken met tien roeden hoofs van Anneke, weduwe van Adriaan van den Wiel86. In 1689 is dit huis vernieuwd87. 

Het is kennelijk gekomen aan Peter Jans de Cort88, die getrouwd is met Jenneke, dochter van Jasper van den Boer uit 

diens eerste huwelijk met Elisabeth, dochter van Gerit Wouter Bacx89. Peter Jans de Cort wordt nog in 1698 als 

eigenaar vermeld90. Peter en Jenneke laten twee dochters achter: Jenneke de Cort gehuwd met Frans Peters de Man 

en Elisabeth91, welke getrouwd zal zijn met Jan Timmermans; immers in 1736 staat het huis, wat het nummer 4 van 

het Lindeind verkrijgt, ten name van de weduwe Jan Timmermans en Frans de Man. Van de oude ruimte van de Leeuw 

was inmiddels nog maar weinig over, zodat de verdeling van dit huis ook niet overlangs, doch dwars heeft plaats-

gevonden; de Timmermansen hadden de achterkant. Na de dood van Adriaantje Timmermans, rond 177292, hebben 

haar erfgenamen, te weten haar zuster Marie, weduwe van Peter van Loon, Cornelis en Peter Timmermans, en 

Hendrik Timmermans uit Oirschot, deze achterste helft overgedaan aan Peter de Man, die dan - in 1772 - reeds de 

voorste helft bezit. Deze is hem voor een kwart aanbestorven van zijn ouders, en voor de overige kwarten 

aangekomen van zijn broeders Gerrit en Willem en van zijn zuster Peternel, de vrouw van Embert Couwenbergh93. 

Peter de Man heeft vijf kinderen achtergelaten, want Johanna de Man, gehuwd met Francis Wollaart draagt aan haar 

 

 

 
84. Otw,R.352,70v-1658; 
85. Otw,R.354,12-1660; 
86. Otw,R.367,II,13v-1673; 
87. Otw,GA 223,31; 
88. Otw,R.476,145v-1689; 
89. Otw,R.378,II,14-.... en R.378,23-....; R.351,36v-....; 
90. Otw,R.404,90v-1698; 
91. Otw,R.404,166v-1698; 
92. Otw,R.416,183v-.... en Otw,GA 250,41v; 
93. Otw,R.418,107v-1742; 
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broeder Michiel een-vijfde in dit huis over94. Michiel de Man sterft in dit huis op de 'colline tilleul 185' op de 14de 

februari 1811. Van zijn overlijden wordt aangifte gedaan door zijn broeder Hubert, evenals Michiel mandenmaker, en 

gestorven in datzelfde jaar 1811 op de 28ste september. Van Huberts afsterven wordt aangifte gedaan door Hendrik 

Schaapsmeerders, de man van Johanna Wollaart, dochter van Francis Wollaart. De linnenweefster Cornelia de Man 

erft het huis van haar broeder Hubert, voor zover hem dat toebehoort95. Cornelia verkreeg reeds een part door het 

overlijden van haar moeder96, waarschijnlijk Johanna van de Ven. Het vijfde kind is Maria de Man, bij welke Jan Leyten 

drie kinderen heeft verwekt. 

Dr Hermanus Josephus Schellekens, eigenaar van het naastgelegen huis, behandeld onder Lindeind nummer 5, koopt 

dit huis in 181197.  

Het deelt nu verder de lotgevallen van dat belendend perceel. 

5 de Franse School  

 
We komen nu aan de behandeling van het grote grasveld tussen de villa 'de Huifkar' en de tegenwoordige 

Balbian-Versterlaan waarop ten tijde van burgemeester Ophey een kantoor voor de gemeenteadministratie is 

opgetrokken. In 1736 staat hier een aanzienlijk huis; waarschijnlijk heeft dit zijn bestaan tot 1964 gerekt, de laatste 

jaren vervallen tot sigarenfabriek, de laatste dagen oord van vermaak bij de viering van het feit dat Oisterwijk voor 750 

jaar stadsrechten werden verleend. De laatste maal kwam dit indrukwekkend gebouw in het nieuws toen een der 

slopers onder het puin ervan werd verpletterd98. 

 

In de veertiende eeuw staat hier het huis van Jan Nycoels. In 1393 is Jan dood en zijn huis verdwenen. De hofstad 

ervan ligt dan tussen het erf van Henrik Boef - bedoeld wordt de Leeuw - en dat van Jan van Brecht - later de Ster 

geheten99. Die hofstad is dan mede van Jan van Lusel, want van hem verkrijgen Jan van der Stegen en Ide 'zijn wijf' dat 

jaar een vierde in die hofstad en hof100. Ide is mogelijk een dochter van Jan Nycoels, want in 1425 doet ze, dan 

echtgenote van Moers Jans van Stoct, tesamen met Claus geheten Nycoel, zoon van wijlen Jan Nycoels, ten behoeve 

van haar kinderen bij Jan van der Stegen afstand van zekere rechten101. Ide heeft als zoon Godevaart van der Stegen102, 

 

 

 
94. Otw,R.432,7v-1784; GA 238,2v; 
95. N.5338,45-1811; 
96. N.5347,281-....; 
97. N.5338,45-1811; 
98. Slachtoffer was de gemeentearbeider Hendrikus Antonius Deenen (1911-1964), geboortig van Sambeek; 
99. Otw,R.176,24-.... (verwijzend); 
100. Otw,R.176,24v-....; 
101. [waarschijnlijk hier] Otw,R.145,2-1425; 
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en iemand van die naam heeft het onderhavige erf bezeten103. In 1429 is het nog - of alweer - een hofstede; Hein van 

den Doren104, natuurlijke zoon van Jan van den Doren, koopt dan een pacht uit een-vierde van de hofstede tussen Boef 

en van Brecht105. 

 

Naast Godevaart van der Stegen van Gestel dient ook Frank van Ghestel als gerechtigde te worden vermeld106. In 1452 

heeft Adaam van Ghestel als zoon erfgenaam van Jacob Franken van Ghestel zijn huis en hof 'by die lynde', gelegen 

tussen het erf van Willem van Beke en dat van de weduwe van Dirk Wanghen van den Dovelo, verkocht aan Gerit die 

Groot Lambrecht Grotenszoon, die het twee jaar later weer overdraagt aan Matthijs Claus Wouterszoon van den 

Dael107. Hiermede zal de na te noemen priester zijn bedoeld; die Matthijs is kennelijk ook voor zijn broeders 

opgetreden. Diens moeder, Heilwich, is een natuurlijke dochter van Frank van Ghestel108, verwekt bij Kathelijn Geraard 

Hoersendochter109. 

Als op dit huis drukkende last wordt in 1452 vermeld: een halve oude grote erfcijns, te betalen aan de hertog, en 'een 

hoen ende een penninc erfcijns als men in Noerkenschijns daer uut jaerlycs van rechts sculdich is te gelden'110. 

 

 
102. Otw,R.150,4-....; cfr ibidem 12a-....; 
103. Otw,R.160,26-....; 
104. idem; 
105. Otw,R.146,24-1429; 
106. Geen enkele keer wordt Frank uitdrukkelijk als gerechtigd tot het geheel of een gedeelte van dit erf vermeld. De rechten van zijn nakomelingen zijn 

evenwel aanwijsbaar. 
107. Otw,R.162,18v-1452?; 
108. Onduidelijk is welke Frank hier wordt bedoeld. In 1442 leeft nog de priester heer Vrank van Ghestel, zoon van wijlen heer Willem van Ghestel 

(Otw,R.153,22), doch rond 1421 is Heilwich al weduwe. Een oudere Frank van Ghestel Willemszoon is gerechtigd in de molen van Helvoirt. Die is kennelijk 

verwant aan de edele van Ghestels, met wie de van Brechts zijn vermaagschapt. Laatstgenoemde Frank leeft in 1386 en handelt met Jan van Ghestel, 

zoon van wijlen Jan van Ghestel, en broeder van jonkvrouw Jut, gehuwd met Alard van Werdenberch (sH,R.1177,221 e.v.). 

 Ook de naam Adam komt in de oudere generaties voor. In 1384 is Aleid, dochter van Gerit Coptiten, weduwe van Adam van Ghestel (sH,R.1177,146). 
109. Otw,R.148,17-....; 
110. Otw,R.160,26-1452; 
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De zonen van Claus Wouter Wijten van den Dael schijnen bij Henrik Panis, de zoon van Henrik Panis, geld te hebben 

geleend om een huis te bouwen. Zij verbeteren derhalve het erf. Wanneer in 1470 het pand wordt opgewonnen door 

Goyaart van Hulsen, wien twee roggepachten, een van vier lopen en een van twee mudden, niet zijn afgedragen, 

nemen de kopers ervan, de kinderen van Jan Poinenborch, in 1471 voor een waarde van 38 peter verplichtingen op 

zich ten opzichte van Frank Claassen van Gestel111 en Adriaan van Gestel, zoons van Claus Wouter Wijten, die ook 

optreden voor hun broeders, de priesters, heer Wouter en heer Matthijs112. 

De kinderen van Jan Poinenborch zijn: Jan en Willem en Mechteld, de vrouw van Goyaart Henrik Embrechts van Riel. 

Het is Willem aan wie het huis uiteindelijk komt. Hij verkoopt het aan Gijsbrecht Lebbens, wiens dochters Margriet en 

Kathelijn in 1495, met bijstand van haar momboor Henrik Gijsbrecht Lebbens en Laureis Laureis Groys, overgaan tot de 

verkoop van de hofstad van het weer afgebrande huis aan Peter Peterszoon Back113. Peter bouwt er weer een huis, 

maar na 1501114 brandt dit af, en in 1507 besluit hij mismoedig tot verkoop van de afgebrande hofstad115. Willem Peters 

van den Eynde116 wordt er de koper van. De kinderen uit zijn tweede huwelijk en de erfgenamen in de zijdlinie van zijn 

eerste vrouw hebben in 1557 het huis, wat Willem weer op de hofstad heeft gezet, verkocht aan Hubrecht Henrik 

Huben117. Die verkoopt het eind mei 1570 aan Jan Joost Hoppenbrouwers. Reeds vier maanden later bewerkstelligt Jan 

de overdracht aan Aart Aarts de Gruyter118. 

Alvorens nu de lotgevallen in latere tijden worden nagegaan, dient aandacht te worden besteed aan de buren die bij 

de verkoop in 1452 worden vermeld. Aan de ene, kennelijk de westelijke, zijde is dat Geertruud, de dochter van jan 

Dirkszoon van Spreuwel, weduwe van Dirk Wanghe. Daar zij niet de rechtsopvolgster van Jan van Brecht is, wil dit 

zeggen, dat in 1452 twee erven lagen waar voordien en nadien, in 1736, sprake is van één erf. De helft van Geertruud 

werd door haar schoonvader, Peter van den Dovelo, in 1428119 gekocht van zijn aangetrouwde nichtje Kathelijn Aart 

Wangendochter en haar zoon Wouter Back Geerlicszoon120. Daartoe volkomen gemachtigd bij uiterste wilsbeschikking 

verkoopt Geertruud haar deel in 1457 voor twintig gouden peter aan haar buurman Claus Wouters van den Dael121. Ten 

gevolge van de verwikkelingen rond 1470, waarvan hierboven melding is gemaakt, komt deze helft waarschijnlijk weer 

terug in de familie Wanghe, althans van Deliaan Wanghe (een dochter van Geertruud) versterft een-vierde op haar 

twee dochters122. Bekend is, dat de ene dochter, Jacob geheten, haar rechten verkoopt aan Claas Gielis Colen, 

bijgenaamd Ques123. Claas heeft twee kinderen bij zijn eerste vrouw Engel: een zoon Aart en een dochter Elisabeth wier 

man Corst Lambert Peters (voormeld onder het Lindeind 1) de bijnaam Ques erft; bij zijn 'nawijf' Kathelijn heeft Claas 

kennelijk geen nakomelingen gewonnen. Met zijn allen dragen genoemde personen het huis wat Claas heeft nagelaten 

in 1501 over aan Daniel Brogelmans. Als last drukt dan op het huis de helft van een cijns aan Goyaart de Bie124; deze 

cijns in Noerkenscijns wijst erop, dat het erf van Jan Nycoels in de loop van de vijftiende eeuw in tweeën gelegd is. In 

tegenstelling tot de wederhelft schijnt de hier behandelde westelijke helft tussen 1501 en 1507 niet te zijn afgebrand; 

nochtans wordt deze helft opgewonnen in 1507, het jaar waarin de nabuur zijn afgebrande hofstad van de hand doet. 

Joost Rolofs, de opwinner125, verkoopt het huis aan Dirk Back. Lang heeft die er niet van genoten, want in 1509 doet 

 

 

 
111. sH,R.1248,69v- 1470; en sH,R.1249,342v-1471; 
112. Otw,R.176,24v-....; 
113. Otw,R.200,33v-1495; 
114. Otw,R.205,8 en 27v-1501; 
115. Otw,R.211,18-1507; 
116. sH,R.1286,530-....; misschien had Willem de bijnaam Buckinc; 
117. Otw,R.261,43-1557; 
118. Otw,R.274,29v-1570; 
119. Otw,R.211,los papier bij 11v-1428; 
120. In 1434 wordt echter Aart Wanghe van den Dovelo als bewoner vermeld: sH,R.1204,96-1434; 
121. Otw,R.165,3-1457; 
122. Otw,R.176,4v-....; 
123. Otw,R.177,18v-....; 
124. Otw,R.205,52v-1501; 
125. Otw,R.211,los papier-1507; 
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Dirks weduwe Elisabeth Willem Denisdochter afstand van haar vruchtgebruik in een afgebrande hofstad, waarop haar 

zonen Jan en Geerlac Back deze overdragen aan Gerit Wouter Molders126. 

 

In 1515 heeft Gerit zijn eigendom omschreven als een huis met een klein huiske daarachter, voor vijftig rijnsgulden 

verkocht aan Amelis de zoon van Rembout Ariaansen127, die in 1513 reeds een cijns van twee pond payments, te lossen 

met veertien gouden peter van negentien stuiver gaande uit Gerits bezit, kocht. Het een en ander zal voor Amelis 

slechts een geldbelegging zijn geweest, want in 1516 geeft hij het huis en het kleine huis daarbij weer over aan Willem 

Dirks van den Bosch. Er wordt dan gerept over de oude lasten, onder meer over de hertogcijns en over een 

braspennink, jaarlijks te betalen aan Jacob Emmen. Jacob Emmen beurde die kennelijk als 's-hertogen leenman van 

Noerkenscijns, waarover in 1452 reeds sprake is128. 

De vervreemding aan Willem Dirks van den Bosch wordt vernaderd door 

de schoenmaker129 Gijsbert, de zoon van Henrik Lambrechts130 van 

Gorcum bij zijn 'naehuysvrouwe' Anneke, ook genoemd Jenneken, dochter 

van Melis Aart Melis131. In 1533 heeft Gijb het huis - het klein huiske is 

verdwenen - overgedragen aan zijn halfbroeder Gijsbert, zoon van Henrik 

van Gorcum bij zijn 'voorhuysvrouwe' Gijsbrecht, dochter van Gijsbrecht 

Huysmans132. Gijsbert 'doe oudste' was als weduwnaar van Peterken, de 

dochter van Adriaan Peynenborch, hertrouwd met Elisabeth de dochter 

van Henrik Goossens. Op de dag dat Gijsbert die oudste het huis van zijn 

halfbroeder verkrijgt heeft hij, bijgestaan door zijn volle broeder Lambert 

en zijn halve broeder Gijsbert als momboors over de zeven kinderen bij 

Peterken Peynenborch133, een cijns van vijf carolusgulden vastgezet op zijn 

 

 

 
126. Otw,R.213,32v-1509; 
127. Otw,R.218,48v-1515; 
128. Otw,R.217,32v-....; R.220,9v-....; 
129. Otw,R.314,49-...., verwijzend naar 1527; sH,R.1308,38-1508; 
130. sH,R.1286,530-....; 
131. Otw,R.221,12v-....; zie ook R.224,38v-....; R.227,14 los papier en 44v-....; 
132. Otw,R.237,163v(nieuw)-.... [ws. 137v]; zie ook R.258,71v-....; 
133. De kinderen van Gijsbert van Gorcum bij Peterken Peynenborch heten: Adriaan, Gijsbert, Jan, Antonis (zonen); en Antonisken, Anna en Margriet 

(dochters); cf In den Kraen; 
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tweede vrouw, 'soelange sij Elysaebth voerscreven inder mensheyt leven sal'. Kort daarop verkoopt hij het huis aan 

Wouter Peter Donker134. Een dochter van Wouter, Ooiken geheten, was getrouwd met Gerard Aalberts, geboortig van 

Kempen in het bisdom Keulen. Op de voorlaatste dag van maart in 1543 begeven de schepenen zich op verzoek van 

Wouter 'ten huyse Gerart Aelberts, van Kempen geboren, aldaer die voirscreven Gerart op sijn bedde tussen sijn 

laickens sieck ende cranck lach in den lichaem, nochtans van goeder memorien ende verstande, sijnre sinnen over all 

wel mechtich, reden kennisse ende goede wetentheyt gebruyckende, alst een en yegelycken blijcken mochte hem 

aebschouwende ende aensiende'. De testateur vermaakt aan Ooiken al zijn goederen te Kempen135. 

In 1541 heeft Wouter Peter Donker zijn huis overgedragen aan Jan Willem Mets136. Naderhand wint Thomaas 

Timmermans dit erf op; in 1564 geeft hij zijn rechten over aan Goyaart Adriaan Huben137, die reeds in 1557 ter 

besproken plaatse blijkt te wonen138. Ook in 1570 is Goyaart hier nog gevestigd139. 

Noch van het huis wat in 1570 van Aart de Gruyter is, noch van dat van Goyaart Adriaan Huben wordt verder nog iets 

bekend, alvorens de oorlogstroebelen uit onze contreien verdwenen zijn. 

In 1641 zijn de bouwplaatsen ervan het erfdeel van de kinderen van Aart Wouter Aart Smolders en Anneken, dochter 

van Cornelis de Ruyther140. Op de 9de februari 1641 worden alle rechten in een huis en hof en een ledige hofstad, 

westwaarts daarvan gelegen, toegescheiden aan de dochter Mayken. In 1636 schijnt Dierk Janssen van den Hoevel het 

goed in handen gehad te hebben. Hij wordt genoemd als 'huerling' van een huis en zestien roeden hoofs, gelegen 

tussen de woning van Antonis Janssen van den Wiel en zijn zoon Adriaan en die van Gerit Wouter Bacx. Behalve de 

helft in Beckersbocht bezit Dierk ook nog 'eene weye aenden bogart groot behalven den hoff daerinne gelegen III 

lopensaet XLVI roeyen'. Vier roeden worden geteld voor 'het hoefken'. Dierk wordt voor zijn gebruik en welvaren 

aangeslagen voor twee-en-een-halve oord141. 

Dat hier over de erven uit 1570 wordt gesproken blijkt ook hieruit dat oostelijk ligt het erf van Antonis Jans van den 

Wiel, wat hiervoor onder nummer 4 van het Lindeind is ter sprake gekomen142. 

In 1653 heeft Maaike, als weduwe van Henrik Antonis Stijnen, ten behoeve van Cornelis Henrik Antonis Stijnen afstand 

gedaan van haar rechten in een afgebrande hofstad benevens een hof en erf. Het door Aart de Molder nagelaten huis 

is dus weer afgebrand. 

Cornelis Stijnen heeft in 1658 het geheel weer overgedragen aan Lambert Dierks van Esch143, die het jaar tevoren reeds 

het achtererf, de Bacxbogaard, met het hierbij horend smalle pad ten westen van het hier behandelde erf verkreeg. De 

cijns van Noerkenscijns schijnt dan betaald te moeten worden bij de rentmeester van den Velde. Lambert van Esch 

heeft uit zijn huwelijk met een zekere Arnoldina een zoon Theodorus die trouwt met Wilhelmina Melis. Voorts heeft 

hij een dochter Anna Maria en een zoon, die pater der zusters van Catharinenberg is geweest, geheten Walterus; op de 

21ste december 1705 maakt die 'ziekelijk te bedde' zijn testament144. Van Theodorus van Esch en Wilhelmina Melis zijn 

vijf kinderen bekend; juffrouw Arnoldina van Esch heeft echter niet medegedeeld in de ouderlijke nalatenschap, omdat 

zij is uitgeboedeld bij haar intrede in het klooster der zusters van Catharinenberg, die overigens vóór 1727 reeds de 

 

 

 
134. Otw,R.237,143v-.... en R.245,23v-....; 
135. ?? 
136. Otw,R.245,24-1541; 
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wijk genomen hebben naar Baarle-Hertog145. Voor de verdeling van dit huis blijven derhalve over: een zoon Walterus 

van Esch, en drie dochters, Maria getrouwd met de secretaris van Herentals Petrus Tenderloo146, Elisabeth getrouwd 

met de ontvanger van Poppel Bartholomeus Lemnius147, en tenslotte Anna van Esch getrouwd met de brouwer148 

sinjeur Cornelis Lippens. Laatstgenoemde echtgenoten verwerven in 1698 alle rechten in het door Theodorus van Esch 

achtergelaten eigendom. Dit was zeer aanzienlijk en wordt omschreven als een huis, stalling, schuur, en verdere 

toebehoorten, hofen boomgaard daarachter, met alle bepotingen, beplantingen en getimmerten. Cornelis Lippens 

heeft dit bezit nog uitgebreid door nog anderhalve roede hofs te kopen van Peter Jans de Cort149, de schoonzoon van 

Jasper van den Boer, van wien Lambertus van Esch in 1660 eveneens grond verwerven heeft150. 

In 1736 staat juffrouw Lippens voor dit bezit te boek. Zij heeft vier kinderen: Walterus, Theodorus, Cornelis en 

MariaElisabeth Lippens151. Rond 1715 is Walterus van Esch en zijn zuster Elisabeth reeds "bij hen inwonende"152. 

Walterus van Esch is gehuwd met Sophia Barbara Millinck153. Deze wordt als weduwe van de heer Walterus van Esch na 

Anna Lippens-van Esch als eigenaresse van dit huis vermeld. 

Onder deze van Eschen, welke in de achttiende eeuw wel de voornaamste rooms-katholieke familie van Oisterwijk 

vormden, is groot schandaal verwekt. Genoemde Walterus van Esch liet drie kinderen achter: Lambertus, Walterus en 

Anna Cornelia. Over de oudste was de moeder niet te spreken. In 1757 vraagt ze verlof hem te "vervoeren en brengen 

op een secure plaats, tzij in Braband of elders", tot tijd en wijle dat Lambertus "zig tot een beeter leeven begeeven 

zoude hebben". Omdat Lambertus zich er niet van bewust is, dat hij zich aan "eene debauchante levenswijze" 

overgeeft, kan hij onberhoeds worden opgelicht; zijn moeder stop hem bij de Alexianen of Cellebroeders te Diest in 

het klooster. 

 

Het tijdelijk verlof om hem daar gevangen te houden wordt schijnbaar nog eens stilzwijgend met drie jaar verlengt. In 

1763 acht Lambertus' moeder het echter raadzaam weer naar voren te brengen, dat Lambert "puur van zijn verstand 

en zinnen scheen beroofd te weesen". Weer geven de schepenen verlof om Lambertus vast te houden, mits een 

getuigeverklaring over diens "slegt comportement" kan worden overgelegd. Kort hierna, op de 24ste februari 1764 

sterft Lambertus' broeder, overleefd door zijn moeder en zonder over zijn goederen te hebben beschikt. Ook de dagen 

van Sophia Barbara Millinck zijn dan geteld, doch het toezicht over haar zoon weet ze nog te regelen. Bij haar uiterste 

wilsbeschikking van de 11e maart 1764 prelegateert ze haar dochter vierentwintighonderd hollandse gulden en stelt ze 

over Lambertus curatoren aan: de secretaris van Poppel, Adrianus Lemnius tot oppervoogd, en de Boxtelse schepen 

Marcelis Goossens tot toeziender. Alles zo degelijk geregeld zijnde blijft Lambertus van Esch drieëntwintig jaar 

gevangen. Anna Cornelia, zijn zuster, schijnt hem alreeds vergeten te zijn. 

Van het afsterven van een nicht, Allegunda Nicols, weduwe van Willem Clivoi, geeft ze hem geen bericht, en, wat erger 

is, in haar testament wordt zijn naam niet genoemd. Wanneer Anna Cornelia van Esch op "het laatst  van augustus 

van den jaere 1775" sterft - waarschijnlijk in het onderhavige huis154 - blijken al haar kostbaarheden en haar goederen 

in Holland, zoals om Besoyen, Babyloniënbroek en Doveren, te gaan naar haar neef, de Bossche advocaat meester 

 

 

 
145. Otw,R.486, d.d. 11-12-1726; 
146  Hun kinderen (in 1708) zijn: Georgius Theodorus; Maria Anna, Anna Catharina en Franciscus Dominicus Tenderlo: Hlvb,R.72,422v 
147  Otw,R.412,109; 
148  Otw,R.503,10v; 
149  Otw,R.404,90v en 166v; 
150  Otw,345,12; 
151  Otw,GA.250,22v en GA.256,6v; 
152  Otw,GA.250,22v 
153  geboortig van Baardwijk, waar zij de 4e juli 1725 een borgbrief kreeg: Otw,GA.1231,4/13. Zij sterft op de 6e juli 1764 als weduwe van Walterus van Esch, 

die is overleden op de 29ste mei 1742; 
154  Ze woonde er in 1772: Otw,R.428,177; 
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Cornelis van Boxtel, die ze tot uitvoerder van haar laatste wil heeft benoemd. Haar enige erfgenamen zijn - ieder voor 

een derde - Maria Dorothea Lemnius, de vrouw van haar tweede executeur, Petrus Gerardus Snijders uit Turnhout; 

verder de zoons (Johannes en Adriaan) door Marcelis Goossens verwekt bij erflaatsters nicht, Anna Catharina Lemnius 

te Boxtel; en tenslotte Maria Anna Kuijpers, echtgenote van Adrianus van Pelt, een nicht te Turnhout. 

 

Een klein jaar na de dood van Anna Cornelia van Esch, op de 25ste juni 1776 achten de schepenen het noodzakelijk zich 

bij oculaire inspectie te vergewissen van de toestand van Lambertus van Esch155. De uiteindelijke verlossing van 

Lambertus bracht de verre verwanten in een lastig parket. Nochtans kunnen ze op de 9de oktober 1781 tot een 

minnelijk accoord met Lambertus komen. Ze staan hem het vruchtgebruik af van een vierde der nalatenschap; de 

waarde van dit kwart wordt gesteld op ƒ 5.200. Ook de opbrengst der meubilaire goederen (door Anna Cornelia uit 

Lambertus' woning gehaald) gaat naar Lambertus. De legaten aan de armen te Baardwijk - een huis - en in de vrijheid 

blijven echter onverkort, evenals die aan "de Heer van der Bruggen, pastoor tot Oosterwijck", en de dienstmeiden 

"haer eccect zullen blijven sorteren". De Gemene Heiligen Geest Armen der vrijheid valt derhalve toe: de Bieswei over 

de Banbrugge, gelegen naast een erfsteeg en strekkende van de Roeidijk tot de Aa156. 

 

Onder de goederen die Anna Cornelia van Esch heeft nagelaten wordt wel een huis, doch niet het onderhavige 

genoemd. In 1772 is het van Johan Francis Kuijpers uit Baarle, de vader van genoemde Maria Anna Kuijpers, die het 

erft wanneer ze weduwe is geworden. Haar erfgenamen, ook weer verwanten in de zijlijn, verkopen dit huis in 1787157 

aan de Bosschenaar158 meester Guillielmus Josephus Venantius van Hagens (1741-1805), doctor in de rechten, lid van 

 

 

 
155  Otw,GA.37,7v; cf. GA.36,188; 
156  Bedoeld wordt waarschijnlijk de weide tegenover het pand Gemullehoekenweg 129, tot voor enkele jaren eigendom van het R.K. Armbestuur. 
157  Otw,R.433,21; Otw,GA.238,6 
158  Alph. Mosmans, Van Hagens, in DBL, jg 2 (1953), 15; 
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het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek en eigenaar van het slotje Elsenbosch onder Nuland159, die hier 

denkelijk niet gewoond heeft160. 

 

Op de 27ste februari 1796 komt dit huis aan de kinderen van Cornelis Suys161. De moeder dier kinderen, Elisabeth 

Thijsmans is hertrouwd met de geneesheer Hermanus Josephus Schellekens (de latere maire). Die schijnt het huis te 

kopen van zijn stiefdochter Elisabeth Maria Suys, die trouwde met Antonius Joannes Loutermans en het bij deling op 

de 5de september 1810 geheel verwierf162. Wat de heer Hendrik Suys in 1796 mondeling voor zijn oomzeggers koopt, 

heet te zijn: een "heerehuijsinge, schuur of stal, spatieuse tuyn met sijne vrugtboomen, soomerhuysje aan de rivier". 

Voor dr Schellekens is dit alles nog niet genoeg. Hij koopt in 1811 nog het oostelijkgelegen erf, behandeld onder 

Lindeind 4, en voegt dit bij hetgeen hier behandeld wordt163. 

Wanneer Hermanus Josephus Schellekens in 1820 overlijdt, zet Jan Joseph van Santen de praktijk in dit huis voort164. 

Reeds spoedig verkoopt hij het huis echter aan Carel Anthony Zeppenfeldt, een eenendertig jarig man, van beroep 

militair apotheker, doch hier in Oisterwijk verblijvend als rentenier165. Enekel maanden nadat deze Zeppenfeldt het huis 

heeft gekocht wordt hem uit vrouwe Johanna Catharina Wilhelmina de Jong een dochter geboren, op de 30ste oktober 

1823. Dit kind, Gozewina166 Alida Rudolpha Cornelia Zeppenfeldt wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 

getoond in tegenwoordigheid van de heer Frederik Jan Breda, een achtendertigjarige rentenier, en de vijfendertig 

jarige Jan Joseph van Santen, medicinae doctor. 

 

 

 
159  A. van Sasse van Ysselt, Voorname Huizen, s.v. van Hagens; zie ook Taxandria, jg 20 (1913), 6; 
160  Zijn echtgenote Anna Maria Loomans is een gegoed "buitenpersoon"wanneer ze hier in 1801 een beemd in de Coppelstraat verkoopt aan Jan Adriaans 

Verhoeven. 
161  Otw,R.435,133v; 
162  Otw,R.831,50; ? vgl. Otw,R.554,25 
163  N.5338,45 
164  N.5347,281 
165  A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen (1951), blz. 324. 
166  Dit is de naam volgens de burgerlijke stand; cf. Krafft, o.c.; 
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Misschien was Carl Zeppenfeldt slechts met verlof, want reeds op de 21ste februari 1824 komt het hierbedoelde 

eigendom in handen van de weduwe van Cornelis Versteven, Johanna Catharina Hooggeboren uit Rotterdam167. Op 

negenzestig jarige leeftijd is haar tweede man Hendrik van Aller, Rotterdammer van geboorte, hier in 1831 

overleden168. Johanna Catharina Hooggeboren wordt bij de eerste inschrijving voor het kadaster als eigenares 

vermeld169. Spoedig verlaat zij Oisterwijk evenwel; de weduwe van Marie Charles François Xavier Diderot, Catharina 

Leydeckers, koopt haar huis op de 25ste februari 1832170. 

De rijksontvanger, jonkheer Pierre Jean Guillaume Martini, wordt de volgende eigenaar van dit huis. In 1854, op de 

30ste september om twee uur in de middag, sterft hier zijn broeder, de zestig jarige jonkheer Nicolaas Johan Martini, 

gepensioneerd arrondissementsinspecteur der belastingen, een zoon van het eerste-kamerlid jonkheer meester 

Hendrik Bernard Martini en Jacoba Johanna van Hanswijck. Vier kinderen van de rijksontvanger, uit diens huwelijk met 

Constance Sophie Suzette baronesse van der Duyn, worden later hier geboren: Hendrik Bernard in 1858; Eduard 

Constant Anne in 1859; Anne in 1859; Anna Ernestine in 1861 en Catherine Sophie Susette in 1862. 

Rond 1865 komt het huis in handen van Frederik Arnoldus Holleman (1828-1925), die hiernaast zijn villa gebouwd had. 

Hij zal het verhuurd hebben want vanaf 1881 zien we het in het kadaster als school benoemd. 

De benaming 'Franse School' heeft dit huis eerst op het einde van de negentiende eeuw gekregen. Er was een 

kostschool gevestigd, waar de nadruk op tucht werd gelegd171. Dat was althans de ervaring van de latere benedictijner 

monnik, dom Willibrord Verkade (1868-1946)172. Volgens de Oisterwijkse overlevering vertoefden er vaak kinderen uit 

Oost-Indische buitenechtelijke samenlevingen geboren. 

Ook Alphonse Hamers (1875-1952), die hier de sorteerderij van zijn beroemde sigarenfabriek de Huifkar had173, zal 

aanvankelijk het pand van de familie Holleman gehuurd hebben. 

 

 

 

 

 

 
167  N.5351,374; Zij heeft een zoon Jan Versteven, geboren te Rotterdam op de 1ste april 1805 en een dochter Maria Versteven, geboren op de 2de februari 

1812, die bij hun stefvader hebben ingewoond. 
168  Hij  is een zoon van Theodorus van Aller en Elisabeth Hartog; 
169  sectie F nommer 289 (zijnde: huis en erf (3)) en 290 (zijnde: tuin (1)). Het huis is bij zijn overlijden genummerd: 167. 
170  N.5374,6; 
171  E. Moebs-Bayer, Gesnuffeld in twee dagboeken, in DKM jg 16 (1963), 145; 
172  NP jg 40 (1954), 379; 
173  Ad van den Oord, Suebe Thissen, Jacqueline de Vries, De Huifkar. Een geschiedenis van de fabriek en haar personeel. Oisterwijk 1988 
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