Lindeind 6
Notariskantoor en Koninklijk Postkantoor,
De Balbian-Versterlaan 6 en 4, 5061 JC

Een grote bocht in de oude bedding van de Voorste Stroom nabij de brug in de Balbian
Versterlaan gaf tot zo ongeveer 1970 een spoor van de ligging van het grootste achtererf aan
het Lindeind. Enkele grote bomen naast het sedertdien gebouwde notariskantoor stonden
vroeger op het hier te behandelen erf dat in lang vervlogen jaren de Wouwer genoemd werd en
nadien de Bacxbogaard. Het was een van de omwaterde erven, aan drie zijden grenzend aan de
Voorste Stroom en aan de noordzijde achter de erven aan de Lind, gescheiden door een brede
sloot. De oudst bekende eigenaar , Godevaart van Brecht, had hier een huis.
Maar eerst volgt hier het oude erf, waarop in 1933 de Balbian Versterlaan aangelegd is.
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6 de Ster
Over het hier besproken erf loopt nu de Balbian Versterlaan. Het werd in het oosten begrensd door een
erfweg naar De Wouwer (later genoemd de Bacxbogaard) welke ten zuiden ervan lag. Ook deze weg hoort
nu bij de Balbian Versterlaan.

In de grijze oudheid lag dit erf bij het bezit van Wouter veren-Oedensoen. Noch van die Wouter, noch van
zijn moeder, vrouw Oda, is verder iets bekend1. De oudst bekende eigenaar is Jacop Stevens. Aan Hessel
Gobelens heeft Jacob op vrijdag na Sint Dionijsdag in 1391 een cijns uit zijn huis verkocht, belopende 12
tourse groten jaarlijks, te gelden op Sint Thomasdag in oude penningen, munt des konings van Frankrijk 2.
Ook Gerit Sceyven is lang geleden eigenaar van dit erf geweest3. Hij moet aan Jan Coman genoemde cijns
betalen. Mag Gerit vereenzelvigd worden met Gerit die Molneer dan is dit erf naderhand gekomen in
handen van Jan en Jacob, zoons van Goyart van Brecht. Op 11 juli 1434 hebben de gebroeders een hun
toebehorend huis bij de linde, gelegen tussen het erf van henzelf en dat van Willem van den Zijdewijnden,
strekkend van de straat tot het erf van de verkopers verkocht aan Willem Luwe, de zoon van wijlen Willem
Luwe. Het huis is belast met 12 oude groten 4. In datzelfde jaar is dit erf, evenals De Wouwer, in handen van
de familie Sapeels5. Margriet Willem Sapeelsdochter heeft uit haar huwelijk met Godevaart van Hulsen -
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meer gemoedelijk ook Goyaart van Hulsel genoemd - geen kinderen achtergelaten. Na haar dood verkopen
haar erfgenamen een hofstad omtrent de linde (ter zijde waarvan een `straetken` loopt) aan Goyaart Dirks
van der Elst6. Goyaart bebouwt het erf en belast het in 1504 met een erfpacht 7. Nadrukkelijk wordt vermeld
dat Goyaart van der Elst ook woont `teghen der Lijnde over, aen die Vloetzijde` 8.

In 1523 gaat Goyaart, weduwnaar geworden van Jenneken, dochter van Jan die Loze, af van zijn tocht in dit
huis `ontrent der Lijnden` ten behoeve van zijn zoon Dirk, zijn dochter Henriksken en zijn schoonzoon Jan
Lambert Willen, man van Geertruid 9. Die nemen op zich dat `zij dair uut gelden selen twelff oude groeten
erfchijns enen man woenende tot Beeck; noch drie scellingen paeyments erfchijns den persoen ende
altaristen residerende inder kercken van Oesterwijck, noch twentich scellingen paeyments erfchijns der
taeffelen des Heylichs Geests tot Oesterwijck; noch en halff mudde rogge erfpachts Pauwels Beecken; noch
een halff mud rogs erfpacht den erfgenamen wilneer Gerits van Berck; ende selen noch dair uut houden een
roey dijcks opten Oesterwijcksen dijck`. De kinderen Van der Elst hebben het huis daarop overgegeven aan
Jan Claas van Spreuwel, anders geheten Pickart 10. Het bezit omvat een huis, erf, hof en achterhuis 11. Jan is in
1533 al dood12 en laat een weduwe, Aleid, achter welke in 1554 nog schijnt te leven13. Haar zonen Jan en
Claas van Spreuwel krijgen de volle eigendom in dit huis in 1535 14. Daartoe gemachtigd bij testament gaat
Jans weduwe, Marie geheten, reeds op 20 december 1557 over tot de verkoop aan Cornelis Aart Roelofs,
wiens koop wordt omschreven als een huis en hof met brouwhuis en een klein huiske 15. De brouwerij is door
Cornelis niet voortgezet: wanneer zijn weduwe, Marie, dochter van Claas Goyaart Claassen - dus stammend
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uit het geslacht Comans - op 24 juli 1560 afgaat van haar tocht komt wel het `afterhuys`, maar niet meer het
brouwhuis ter sprake16. De momboors van haar kinderen, Cornelis en Lijsken geheten17, te weten de
grootvader Aart Roelofs en de oom van moederszijde Adriaan Claas Goyaarts (de vader van de latere
schoutet meester Adriaan Comans) verkopen huis en hof en achterhuis aan Pauwels, de zoon van dan wijlen
Jan de Coster.

In 1564 heeft Pauwels het huis en het achterhuis naast `eenen vaerwech`, strekkend `vander straten totten
ouden stroom van der Vloeten` overgedragen aan Sebastiaan de smid Geritszoon 18, die het in 1570 weer
heeft verkocht aan Jan Dierks van der Stegen19. Diens vrouw is Margriet, dochter van Henrik die Verwer,
weduwe van Jan van den Wiel20. Twee jaar later draagt Jan van der Stegen dit huis tegenover de Linde over
aan Jan Ariaans van Aken21. Deze Jan koopt in 1576 het recht van gebruik in de erfweg ten oosten van zijn
huis22. Zijn huis heet dan 'De Sterre'. Het brandt af en wordt door Jan Peter Goyaarts uit Diessen, mede
handelend voor zijn verwanten, opgewonnen wegens wanbetaling van de oude cijns die in 1523 aan iemand
in Beek moest worden betaald. Op 19 april 1595 wordt de hofstad te beurde gezet en, om meerdere
redenen, overgedragen aan Jan Lambert Joosten uit Helvoirt 23. Op 5 augustus van het jaar daarop heeft Jan
de afgebrande hofstad aan de gemene straat, `aldaer genoempt den Lijndtberch, als hij sede`, verkocht aan
de eigenaar van het achtererf en de weg ten oosten van de hofstad, Gerit Wouter Bacx 24.
De stamvader van de vermogende Bossche tak van het uit Zwolle herkomstige geslacht Snelle, Steven
Aalberts Snellen, `coopman` in ‘s-Hertogenbosch , koopt op 13 oktober 1617 een met 125 gulden te lossen
cijns van 14 carolusgulden, die vanaf Bamis 1618 betaald moeten worden. Gerard, zoon van wijlen Wouter
Bax belooft die te betalen uit zijn huis en erve `tegenover de Lijnde`, dat achter grenst `aen andere erve der
voorscreven vercoopers`, voorts uit een boomgaard `rontsomme aenden Aastroom` achter het erf uit een
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stuk akkerland `den Cruysacker` in de Haarense Akkers, maar onder de parochie Oisterwijk, groot een
zesterzaad (tussen grond van Adriaan Gerits en van Adriaan Moffen en zich uitstrekkend van de straat tot
grond van Adriaan Cornelissen de Groot) en ten vierde uit een stuk beemd, genaamd Verwersbeemd, groot
drie lopense en gelegen `aenden Scutsbogaert neven den gemeynen dijck`, met grond van Gerard Wouter
Bacx aan de andere zijde en een einde. De goederen van laatstgenoemde zijn al met oudere lasten
bezwaard: met een gewincijns te betalen aan de hertog van Brabant van twee stuiver en een oort, een cijns
van drie carolusgulden aan Jenneken Lodewijcx, een van twee gulden en 10 stuiver aan de altaristen in
Oisterwijk, een van zeven stuiver aan de Tafel van den Heiligen Geest aldaar, alsook met twee stuiver aan de
`borgemeesteren tot Oisterwijck`25. Het huis van Gerard is dan gelegen tussen het goed van Goossen
Peynenborch `smith`, hetwelk hierna onder Lindeind 7 ter sprake komt en dat van Jenneken Cleynen.
In 1625 belast Geraard zijn eigendom met een cijns van drie carolusgulden, te betalen ten behoeve van de
kapel bij de grote linde. Zijn bezit wordt dan omschreven als een huis met hof en grond en een ledige
hofstad en een erf en dries met een werf t’einde de hof26. Na Gerits dood raakt de Bacxbogaard weer
gescheiden van dit erf dat met het woonhuis wat er inmiddels weer op is gezet in 1651 bij scheiding en
deling toevalt aan Adriaan Claas Heibol als man van Maria Gerit Bacxdochter. Een sloot van de Bacxbogaard
begrenst dit erf achter27. Als weduwnaar belast deze Adriaan Claas Willems 28 zijn woonhuis aan de Plaats in
1675 met een cijns van vijf gulden ten behoeve van het gilde van Sint Barbara 29, waaraan hij in 1651 reeds
acht gulden schuldig was30. Adriaan Stockelmans alias Heibol laat drie dochters achter: Marie, Geertruid en
Ida (gehuwd met Willem Michielsen). Verder heeft hij een zoon Claas, die in 1677 vijf onmondige kinderen
heeft uit zijn huwelijk met Jenneke, dochter van Adriaan van Zomeren 31. In laatstgenoemd jaar verkopen de
erfgenamen van Adriaan Heibol het woonhuis met de grond, hof en erf en het `recht van wecht van
Baxboomgaert tot de sloot toe`- dus zich uitstrekkend over de volle diepte van hun erf - aan Embert Antonis
Herbert Smits, de eigenaar van het westelijk gelegen pand 32. Embert Smits is gehuwd met Johanna, de
dochter van Henrik Jans van Liemdt die een hoeve bij De Nemelaar in De Gever bewoonde 33. Eind november
van 1695, wanneer hun zoon Antonie overnacht bij zijn grootvader, dringen gemaskerde rovers binnen in de
kamer waar de jongen en de knecht Adriaan Cornelis van Criecken slapen. De knecht bespeurt onraad en
gaat de inbrekers te lijf. Die lossen daarop hun pistolen. Ze raken Antonie in de lever en de maag, zodat hij in
de kelder waarin het hele huishouden van de grootvader wordt bijeengedreven en opgesloten gehouden
leegbloedt. Adriaan van Criecken sterft aan een kwetsuur aan de alvleesklier34. Behalve Antonie hebben
Embert Smits en Johanna van Liemdt nog veel meer kinderen gehad. Deze komen ter sprake bij de
behandeling van het naastgelegen westelijke erf. Hier zij nog slechts vermeld dat hun erfgenamen in 1724
dit huis toescheiden aan Emberts dochter Anna Maria, weduwe van Adriaan van de Pasch, welke ook in
1736 als eigenaresse te boek staat. Nadien koopt Francis Embert Smits het huis van zijn zuster, welke dan te
Tilburg woont, doch er rijzen moeilijkheden zodat het transport eerst op 21 december 1740 plaatsvindt35.
Tussen 1746 en 1751 - wanneer het naburig erf van de Smitsen vanwege de koningsbede wordt
opgewonnen komt dit huis op onbekende wijze in eigendom van de notaris en procureur Johan Jacob
Althoffer. De bewoner van het huis wordt dan Francis van Korven. Bij een openbare verkoop wordt op 13
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december 1760 Willem van Beijnen er eigenaar van. Ook deze was weer eigenaar van het naburige
westelijke erf36. Van nu af blijft dit huis verbonden met hetgeen hierna onder Lindeind 7 wordt behandeld.

6A de Wouwer nadien genaamd de
Bacxbogaard
Al voor 1400 is Godevaart van Brecht, de man van jonkvrouw Hadewich van den Wijngaerden er de eigenaar
van. In 1419 is Hadewich weduwe. Zij heeft dan op dit achtererf een huis staan.
Op 10 augustus daaropvolgend is dit goed van een lopense, met een huis, erf, hof en aangelag, genaamd
`die Wouwer` in handen van Willem Sapeel, zoon van Andries Sappeel 37. In 1446 verhuurt hij het voor vijf
jaar aan Willem Hugen voor zes gulden jaarlijks en onder voorwaarde dat `soe wes Willem Hughen soen daer
aen tymmeren sal dat men die tymmeringe teynden die vijf jaer scatten sal by goeden knapen, ende dat hem
sal Willem Sappeels weder bekeren sal; ende oft Willem Hughen des nyet en geliefde te doen, soe sal hi die
tymmeringe af mogen breken ende na hem trecken tot sinen scoensten`. Willem Hugen mag niet slechts zijn
verbeteringen aan het huis wegnemen indien overdracht aan Willem tegen de geschatte waarde ervan hem
onaantrekkelijk voorkomt, maar bovendien zal hij `allen inhout bynnen den kanten vanden erven staende`
mogen `houwen ende gebruycken tot sinen scoensten`. Tot het gehuurde behoort niet alleen het huis en de
hof `byder Lynde, after aen die Vloet`, maar ook de `wech ter strate toe uut te wegen, gelegen inder
vryheit`38. Deze weg is nu de oostelijke helft van de Balbian Versterlaan.
In 1457 belast Willem Sapeel zijn bezit, bestaande uit een huis, hof en aangelag en een lopense land,
genaamd De Wouwer, vroeger van Goyart van Brecht en gelegen tussen het goed van Zijdewinde en dat van
Dirk Wange, met een erfelijke pacht van twee mud rogge, tot afdracht waarvan Dirk, de zoon van Willem Lu,
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die de zoon van Willem Lu van Oisterwijk is, in 1502 laat manen39. In 1471 wordt gesproken van de weg
`daer men gheet tot Dirc Sapeels`40. Willem Sapeels zoon Dirk heeft De Wouwer derhalve geërfd. Dirk
belooft in 1489 aan zijn zuster Margriet een lijfrente van 10 mud rogge, op Lichtmis af te dragen in
Oisterwijkse maat41. Dirk Sapeel, die slechts één priester geworden zoon heeft, wordt opgevolgd door zijn
schoonzoon Gijsbrecht Claas Heyen. Tot diens bezit blijkt in 1505 ook te behoren een `geweer` in de stroom,
dat wil zeggen een plaats om netten aan te bevestigen42. Het huis met hof en geweer heeft Gijsbrecht in
genoemd jaar overgegeven aan Lucas Aarts die Momber 43 `tsamen metten stegen vooruut ende met enen
cleyne werftken daerbij oever tvoirscrevenliggende ende het gemeyn water aldaer ronts, al om ende om
lopende`. Lucas draagt als lasten twee mud rogge aan Jan Monix, twee stuiver aan de Vrijheid en een half
vuurijzer aan de altaristen44. Wegens wanbetaling van vier lopen rogge erfpacht, welke meester Jan Monix
Janszoon in 1464 kocht van Dirk Willem Sapeels, wordt het bezit in 1532 opgewonnen, doch de koper ervan
wordt nu Dirks schoonzoon Wouter Thomaas Wouters 45. Niet van Wouter, doch van Amelis Rembout
Adriaansen46, die ook al genoemd is als eigenaar van het erf langs de weg, is het gekomen aan Pauwels
Laureins Lombaerts, die op 18 november 1535 47 reeds beloofd hieruit een cijns van twee carolusgulden te
betalen aan zijn zuster Anna. In 1544 verkoopt Pauwels Lombaerts aan Jan Wouter Bacx twee huizen,
geweer, houtwas en voorhoofd, genaamd De Wouwer, waar de gemene vloed rondom gaat48.
Wouter Jan Bacx, die Elisabeth, dochter van Wouter Boogaerts tot moeder had, erft dit alles. In 1576
verkoopt hij het gebruik in de erfweg aan de eigenaar van De Sterre, Jan Ariaans van Aken 49. De Ster wordt
echter gekocht door Wouters zoon Gerit Wouter Bacx. Van de huizing op de Wouwer wordt niet meer
gerept en gesproken wordt nog slechts van Gerit Bacxbogaard, kortom Bacxbogaard. Mogelijk hangt dit
samen met een vervreemding in 1591, wanneer Antonis Wouter Bacx en zijn broeder Gerard ieder eenderde
deel in een afgebrand huis met materialen en hofs aan `den dijck over de stroom`, achter de Linde,
overdragen aan Adriaan Claas Goyaarts50. In 1625 is Gerard Bacx met de rentmeester-generaal der
domeinen overeengekomen dat hem tegen een jaarlijkse betaling van twee stuiver consent wordt verleend
om een brug te leggen en te houden over de Molenstroom vanaf zijn eigen erf, ter plaatse genaamd de
Vloed, aansluiting gevend op de Bacxdijk 51. In 1636 wordt als bezit van Gerit Wouter Bacx genoemd `een
huys ende X ½ roeyen hooffs, eenen dries genoempt Bacxhoff I lopensaet XX roeyen`, een van Aart Jan Lath
gekomen stuk akkerland `als huerlingh van Adriaan van Buerden', 'als eigenaer een stuck bempts genoempt
Verwersbempt`, ter grootte van drie lopense en 27 roeden en een stukje land bij de windmolen van Dirk
Martens kijnder. Voor dit alles wordt Gerit aangeslagen voor twee-en-een halve oord52.
Gerit Wouter Bacx, in 1628 nog genoemd als keurmeester der Vrijheid 53, is gehuwd met Cathelijn Andries
Swertsdochter, wier geslacht wordt besproken bij de behandeling van het Lindeind nummer 11. Zij maken
op 30 oktober 1648, wanneer Gerit ziek is, hun testament 54. Gerit heeft vijf dochters: 1. Dymphna, getrouwd
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met Aart Aart Dierks (de stamvader der Oisterwijkse Van Roessels, die bij haar één kind, geheten Aart, heeft
verwekt55 en hertrouwd met de weduwnaar Jacob Adriaans van Heck 56, die bij haar nog twee kinderen heeft
verwekt: Elisabeth en Lodewijk. Jacob van Heck heeft tesamen met Dymphna op 18 september 1648 een
testament gemaakt. Zijn kinderen bij Dymphna hebben in 1655 tot voogden Dymphna's zwager Jasper van
den Boer en Cornelis Claas Verbruggen, de man van Lucia, dochter van Jacob van Heck uit diens eerste
echt57; 2. Elisabeth, getrouwd met Jasper van den Boer, die met haar man op 12 november 1654 een
testament maakt en zes kinderen heeft: drie zoons, geheten Andries, Wouter en Jan van den Boer, en drie
dochters: Perijntje, welke is getrouwd met Gerit Antonis Smits, Jenneke, welke is getrouwd met Peter de
Cort (die onder het Lindeind 3 en 4 ter sprake is gekomen) en Geertruid58; 3. Jenneken, gedoopt op 30
augustus 1597; 4. Marie, gedoopt op 10 oktober 1599, getrouwd met Adriaan Claas Stockelmans
bijgenaamd Heibol, die onder Lindeind 6 nog ter sprake komt 59, en 5. Aleid, gedoopt op 24 juni 1602.
In 1654 draagt Cathelijn, dan weduwe van Gerit Wouter Bacx, haar rechten in de boomgaard en een erf,
groot een zesterzaad en genoemd Bacxbogaard benevens een derde van de Verwersbeemd aan de Oude
Schuttersbogaard (ten zuiden van de Molenstroom) over aan haar schoonzoon Jasper van den Boer en haar
dochter Dymphna, de weduwe van Jacob van Heck60. Het jaar daarop, in 1655, verwerft Aart, Dymphna's
voorzoon, alle rechten van Lodewijk en Elisabeth van Heck. Als weduwnaar van Lijsken Bacx heeft Jasper van
den Boer tesamen met zijn deelgenoot Aart Aart Aarts alias Geinen alle rechten op de Bacxbogaard, de
`sloote daeromme lopende` en de weg vanaf de straat, een zesterzaad groot, in 1657 opgedragen aan
Lambert Dierks van Esch, de eigenaar van het Lindeind 5.
De Bacxbogaard wordt sedertdien niet meer afzonderlijk vermeld, maar blijft onverdeeld, totdat in 1772 een
deel wordt toegevoegd aan de grond bij het pand genummerd Lindeind 6. Nadat haar vader, Johan Francis
Kuijpers in Baarle, afgegaan van zijn recht van tocht, heeft Maria Anna Kuijpers, echtgenote van Adrianus
van Pelt uit Turnhout, aan meester Sjoerd Rypperda verkocht een tip achter het erf van Johan Christoffel
Lust en de strook welke het erf van de griffier van de stroom scheidt. Gebouwen staan hierop niet meer;
gesproken wordt van een hof of groes61.
Ongeveer op de plaats van de oude verbindingsweg vanaf de Lind naar de Wouwer is een weg naar het over
de Voorste Stroom gelegen Lindepark aangelegd die in 1933 de naam ging dragen van de eigenaar van
Lindeind 6 mr Abraham Hendrik de Balbian Verster (1830-1915) als De Balbian Versterlaan 62. Bernard Vriens
ontwierp een brug over de stroom, die verdween toen de stroom verlegd werd. Lange jaren was deze laan
ook de toegangsweg naar de kermis die tot ver in de twintigste eeuw in het Lindepark zijn plaats had in de
tweede week van juli.
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De Ster

Jacob Stevens
Gerit Sceyven
Gerit die Molneer
Jan en Jacob zn Goyart van Brecht
Willem Willem Luwe
Margriet Willem Sapeels x Godevaart van Hulsen
Goyaart Dirks van der Elst x Jenneke Jan die Loze
Jan Claas van Spreuwel (Pickart) x Aleid
Jan en Claas zn Jan Claas van Spreuwel
Jan Jan Claas van Spreuwel x Marie Aart Laureis van Boxtel
Cornelis Aart Roelofs x Marie d. Claas Goyaart Claassen
Pauwels z. Jan de Coster
Sebastiaan Gerit de Smid
Jan Dierks van der Stegen x Margriet d. Henrik die Verwer (wede Jan van den Wiel)
Jan Ariaan van Aken en Claas Jan Clasen
Jan Ariaan van Aken huis de Sterre (1576)
Jan Peter Goyaarts te Diessen (opwinning)
Jan Lambert Joosten uit Helvoirt de Starre
Gerit Wouter Bacx x Catelijn

Adriaan Claas Willems Heibol (Stockelmans) x Maria Gerit Bacx
Embert Antonis Herbert Smits x Johanna d. Hendrik Jans van Liemdt
Anna Maria d. Embert Smits wede Adriaan van de Pasch
Francis Embert Smits x Maria Wassenberg
Johan Jacob Althoffer, notaris en procureur
Willem van Beijnen
opwinning wegens verponding en bede 1769 en 1770
mr Sjoerd Rypperda, griffier van het kwartier de Drie Zwaantjes nr 183 (1806)
met Lindeind 7
met achtererf (L6A)

LINDEIND 6A De Wouwer nadien genaamd de Bacxbogaard
v.1400
1434
1434
huis 1 L

Godevaart van Brecht x jvr Hadewich van den Wijngaerden
Willem Willem Luwes
Willem Andries Sapeel
Dirk Willem Sapeels de Wouwer
Gijsbrecht Claas Heyen
Lucas Aarts die Momber x Elisabeth Wiuter Wellens

29-1-1505

huis geweer steeg werf

18-3-1532
21-8-1533
v.1535
10-5-1544

huis
huis
huis
2 huizen geweer voorhoofd

10-9-1591
25-2-1592
28-3-1597
13-5-1597
3-3-1654
3-3-1655
25-3-1657

afgebrand

Wouter Thomas Wouters
Amelis Rembout Ariaensen
Pauwels Laureins Lombaerts x Marie Daniel van Vlierden
Jan Wouter Bacx x Elisabeth d. Wouter Boogaerts de Wouwer
Wouter Jan Bacx
Adriaan Claas Goyaarts van der Gheyne x Aleit (2/3)

afgebrand

Gerit Wouter Bacx x Cathelijn Andries Lodewijk Swertsdochter

boomgaart 1 L
erf
boomgaart weg 1 zesterzaad

11-11-1772
1-12-1772

hof of groes

Jasper van den Boer x Lijsken Gerit Bacx en Dymphna Gerit Bacx x Jacob van Heck
Jasper van den Boer en Aart Aart Aarts alias Geinen Gerit Bacx Bogaart
Lambert Dierks van Esch Bacxbogaart
zie verder bij Lindeind 5
deel bij Lindeind 6

1918
1929
1932

weg met opgaande bomen

1938

De Balbian Versterlaan

De Balbian Versterlaan

1943
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achtererf achter L6/7 met straat naar de Lind (zie L6)
NV Maatschappij Siebengewald F.1661
Dirk van Houten
NV Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen Jacob van der Does III na 1934 F.1858 / 1861
verkaveling
Gemeente Oisterwijk (F.1858, 1860)
maar (plaag)stroken aan weerszijden van de weg
Marinus Jacobus Willem van der Horst (F.1859, 1861)
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