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Een kunstgalerie heeft de plaats ingenomen waar jarenlang Jules van den Dungen en daarvoor 
de familie Groenland een autogarage met benzinepomp exploiteerde. 

De eeuwen door heeft hier tegenover de kapel van Onze Lieve Vrouw bij de Linde en later het 
raadhuis, een huis gestaan. 
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Willem Pag is getrouwd met een zekere Juut1. Waarschijnlijk was deze een dochter van Jan van Eel, hiervoor 
onder Lindeind 7 reeds ter sprake gekomen. Immers Willems zoon heet Jan van Ele2. Die is getrouwd met 
Elisabeth, welke erft van Willem, natuurlijke zoon van Willem van Haren3 en derhalve verwant aan de Van 
Harens, die zo dadelijk ter sprake komen. Twee dochters van Willem Pag zijn bekend: Heilwich Willem 
Paggendochter is gehuwd met Willem die Becker die oudste, Willemszoon (ook bekend als schepen te 
Oisterwijk), Elisabeth - de andere dochter - is gehuwd met Claus geheten Cool Feytmans4, zoon van Jan 
Feytcoren5. Willem Paggens dochters hebben waarschijnlijk samen het ouderlijk huis omtrent de Linde 
gekregen. 

 
 
 
1
  Otw,R.143,3v;  

2
  Otw,R.144,20v;  

3
  Otw,R.143,49; Otw,R.143,27; Otw,R.144,95;  

4  Otw,R.143,56v;  
5  Otw,R.143,37; zie ook Nederlands Patriciaat, jrg. 26;  
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Wouter Jansen van Harens natuurlijke zoon, Gijsbrecht van Haren, koopt de helft ervan van Willem die 
Becker6. De andere helft erfde zijn vrouw Griet Colen, de dochter van Claus geheten Cool Feytmans, immers 
op ‘s Heren-hemelvaartsdag 1429 heeft Gijsbrecht het hele huis uitgegeven aan `sine zwager` Willem, zoon 
van Claus Feytmans7, die ook in 1434 als eigenaar wordt vermeld8. Ofschoon het `erfelic uutgegeven` werd, 
is het toch weer teruggekomen aan Gijsbrecht van Haren of zijn erven9. Als weduwe heeft Griet Colen de 
tocht in een vierde in dit huis bij de Linde overgedragen aan haar zoon Wouter van Haren, die dat deel 
daarop, in 1471, overdraagt aan zijn zuster Elisabeth10. In 1480 verkrijgt Elisabeth met haar man11 Gerit van 
Oss, zoon van Wouter Ymen, nog twee vierendelen van haar zusters Aleid (gehuwd met Willem, zoon van 
Uman van Gennep) en Willem12. Het huwelijk van Gerit Wouter Ymmen en Elisabeth van Haren is kinderloos 
gebleven. Van Gerit zijn wel meerdere buitenechtelijke kinderen bekend, doch die hebben dit goed niet 
gekregen. In 1488 heeft Gerit Wouter Ymen dit huis verkocht en overgedragen aan de secretaris ten 
behoeve van Kerstiaan van den Kerchove13. De koper is waarschijnlijk een natuurlijke zoon van Aart 
Zebrechs, want een Korstiaan Aart Zebrechs belooft nog in datzelfde jaar 1488 `te gheven ende te ghelden 
Aarnden soen wilneer van den Kerchove` een mud rogge als erfpacht uit het onderhavige huis14. 

 
 
 
6  Otw,R.144,38v: 7 april 1421;  
7
  Otw,R.146,12v; Otw,R.233,17v; Otw,R.237,27;  

8  sH,R.1204,95;  
9  sH,R.1232,422v (1462);  
10

  Otw,R.177,33;  
11

  Otw,R.215,33;  
12

  Otw,R.186,14v;  
13  Otw,R.194,3v;  
14  Otw,R.194,22v;  
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Deze Korstiaan, natuurlijke zoon van Aart Zebrechs - doorgaans genoemd Corstiaan Slaets - is blijkens de 
staat van goederen en huisraad die na zijn dood, op `den lesten dach van meye` in 1516 is opgemaakt, in dit 
huis bestorven15. Mogelijk heeft ook Corstiaans natuurlijke dochter Kathelijn het nog bezeten. Ze heeft het 
evenwel niet kunnen behouden. Reeds in 1488 drukt als last op dit huis - behalve een hertogcijns van de 
helft van een oort en de onderhoudsplicht van een roede van de dijk - een erfpacht van een mud rogge, af te 
dragen aan Luitgaard, weduwe van Thomaas Wouters en haar zoon Wouter16 - soms Wouter van Ele 
genoemd17 - en omdat dit een mud rogge niet wordt opgebracht, wordt Jan van Herpen, beter bekend als 
Jan Andries Lambrechts, als man van Heilwich, dochter van genoemde Wouter Thomaas Wouters, gericht 
aan dit huis en door de vorster in bezit ervan gesteld18. Daags voor Sint Andriesdag in 1529 heeft Jan Andries 
Lambrechts het huis met de hof en een klein huiske omtrent het `raethuys` overgedragen aan Claas 
Clinckbijl, zoon van Jan Claessen van Haaren19. Diens dochter bij Elisabeth Colen, Laureinsken geheten, heeft 
met consent van haar oom Frank Peter Colen haar recht op de helft hierin overgedragen aan haar broeder 
Jan Claas Janssen20 die in 1553 overgaat tot de verkoop aan zijn buurvrouw Juutken, een dochter van 
Pauwels Huysmans, weduwe van Cornelia de Loze21. Juutken koopt dit huis enkele dagen voor haar tweede 
huwelijk, waarschijnlijk met het oogmerk er volledige beschikkingsbevoegdheid over te houden indien zij 
haar nieuwe echtgenoot zou overleven. Staande dit tweede huwelijk evenwel, in 1570, wordt dit huis 
verkocht aan Dominicus Gijssen van Gorcum22.  

Tijdens de troebelen brandt ook dit huis van Dominicus af. Slechts de tocht in een afgebrande hofstad kan 
zijn weduwe Adriana in 1600 aan de zonen Adriaan en Jan van Gorcum overdragen23. In 1606 verkopen die 
de hofstad omtrent de kapel aan de Linde aan de zoons van hun buurman, Anthonis en Jan, zonen van Aart 
Cornelis Lathouwers24. Drie jaar later verkrijgen deze kopers hun ouderlijk huis. Wanneer er vervolgens een 
nieuw huis wordt gezet, verliest dit erf zijn zelfstandigheid tot 1668. In dat jaar heeft Marieke, weduwe van 
Adriaan Ariens van der Meulen het oostelijk gedeelte van haar nieuwe huis, scheidend op de middelgraat, 
verkocht aan Aart Willems Raedemaecker25. Op dit erf komen dan als lasten op te drukken een rente van 
drie gulden, oorspronkelijk voldaan met een mud rogge, aan de Tafel van den Heiligen Geest en het 
onderhoud van twee roeden dijk aan het noordelijk hoofd26 van de Achterste Brug27. Aart verkoopt het huis 
binnen twee jaar en geeft het op 13 januari 1670 over aan Goyaart van Gerwen28. Nadat diens weduwe, 
Adriaantje, dochter van Adriaan van der Meulen, op 15 september 1685 afgegaan is van haar tocht in een 
huiske en het hof tegenover de kapel ten behoeve van haar kinderen, staan deze Goyaart, Heilke en 
Catharina hun rechten af aan Marie, die aldus vier vijfde verwerft. Ook het resterende een vijfde deel van 
haar broeder Adriaan van Gerwen moet Marie nog verworven hebben, want Marie alleen brengt het huis op 
15 november 1688 in een openbare verkoop29. Jan Bartholomeus Teurlincx wordt dan eigenaar van een 
huis, op het midden van de schoorsteen afgescheiden van het westelijk gelegen huis van Jan Thomas Colijns 

 
 
 
15  Otw,R.220,los papier;  
16

  Otw,R.194,3v;  
17  Zie genealogie Sapeel;  
18  Otw,R.233,17v;  
19  Otw,R.233,18; Otw,R.240,35v;  
20  Otw,R.247,28;  
21  Otw,R.257,87v;  
22

  Otw,R.274,6v;  
23  Otw,R.295,20v;  
24  Otw,R.300,37;  
25

  Otw,R.362,II,7;  
26

  Otw,R.364,II,3v;  
27

  GA ged. 54,30; GA 1219,post 65 van het dijkceel;  
28  Otw,R.364,II,3v;  
29  Otw,R.398,78;  
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met schop en hof30. In 1736 staat Marie, dochter van Jan Teurlincx, die het huis van haar vader geërfd zal 
hebben, als eigenaresse te boek. Zij woont hier niet. Telkens andere mensen betrekken het huis, totdat rond 
1751 Goris Zijlmans - in het Oisterwijks Selmans genoemd - er komt te wonen. Nadat in 1759 Johanna 
Goyaart Selmans het huis van de erven van Marie Teurlincx namelijk voor de helft van Bartel Nouwens én 
van Thomas van de Wiel, Cornelis Schonk, Geertrui van de Wiel, de huisvrouw van Francis van den Boer 
heeft gekocht31, wordt genoemde Goris Selmans er beschikkingsbevoegd over ingevolge het testament wat 
zijn echtgenote Johanna Maas op 18 oktober 1763 heeft gemaakt. Op 13 januari 1769 verkoopt Goris zijn 
huis aan de notaris Jacob Johan Althoffer die het evenwel een week later al doorverkoopt aan Goris’ 
buurman Jacobus Castelijns32. Nu komt ten tweede male, en voorgoed, een vereniging tot stand met het 
westelijk gelegen erf, wat hierna wordt behandeld onder Lindeind 10. 

 

10 
Waar nu de inrijpoort van de garage van Jules van den Dungen is, heeft een afzonderlijk erf gelegen waarvan 
de oudst bekende eigenaar Jacob van Eel Jacobszoon is.  

Na de dood van Jacob van Eel Jacobszoon, vrij kort na 1422, is dit erf gekomen aan de zoon die Jacob van Eel 
Jacobszoon heeft verwekt bij Heilwich Kuyst: Jacob Appels. Heilwich Kuyst is als weduwe van Jacob Appel 
hertrouwd met Jan, de zoon van Willem Vos van den Donk, die op 30 september 1441 de tocht in het huis 
dat op het hier besproken erf stond en in een heiveld heeft overgedragen aan zijn stiefzoon, zodat die in 
staat was deze goederen te bezwaren met een pacht van een mud rogge, op Lichtmis in Bossche maat te 
leveren aan Kathelijn, dochter van Willem Sterken. Daartegenover geeft Jacob Appels, zijn stiefvader, voor 
de levensduur van zijn moeder, het hier besproken huis in bruikleen, onder voorwaarde dat Jan zolang voor 
de lasten opkomt. Jan die Bye, zoon van Henrik meester-Henriks, waarschijnlijk een bloedverwant van Jacob 
Appels van vaderszijde, heeft hierbij afstand gedaan van zijn naderschapsrechten33. Tesamen met een stuk 
grond in de Schijf heeft Jacob Appels dit huis in 1443 verkocht aan zijn oom, een halfbroeder van zijn vader, 
Aart Appels, zoon van Jacob van Ele Aart Houtappelszoon. Op het huis drukt dan als last - behalve een 
 
 
 
30

  Otw,R.690,150;  
31

  Otw,R.423,87;  
32  Otw,R.426,92v; Otw,R.426,93v. 
33  SH,R.1211,279v; 
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hertogcijns en de onderhoudsplicht van een stuk van de dijk - een erfcijns van vijf schellingen payments, te 
betalen aan de investiet en de altaristen in de kerk van Oisterwijk. In verband met de verwerving van dit huis 
neemt Aart Appels de leveringsplicht van een mud rogge jaarlijks in Den Bosch over en belooft hij aan Jacob 
Appels en diens stiefvader (als tochtenaar) een erfpacht van zes lopen rogge34.  

   

Nadat Aart Appels in 1444 nog een cijns van twee gouden rijnsgulden uit dit huis heeft verkocht aan zijn 
volle broeder doctor Henrik van Ele35, horen we lange jaren niets meer over dit erf36. Het is verstorven op 
Aleid, een dochter van Aart Appels, welke is getrouwd met Aart Peters van den Eynde37. Met de 
nalatenschap van Aart van den Eynde was het niet rooskleurig gesteld38. Met name de verplichtingen ten 
opzichte van Jan van Gorop konden niet worden nagekomen. Ten behoeve van de kinderen van Aart van 
den Eynde komen heer Jan Appels, Henrik Embrecht Goossens en Cornelis van den Eynde tot een schikking 
met Jan van Gorop Geritszoon39. Zij beloven hem in 1494 33 peter van 18 stuiver, zes stuiver en een mud 
rogge `eens inden sack in onser Vrouwen lychmisse`. De zaak is echter niet meer te redden. In 1497 wint 
Willem Poynenborch dit huis op wegens wanbetaling van de genoemde erfpacht van zes lopen, welke door 

 
 
 
34  Otw,R.153,4; 
35  Otw,R.154,24; 
36

  Otw,R.170,los papier voorin; rond 1463 heeft een zekere Henrik `als man ende momboor zijns wijfs` bij een erfdeling 
verkregen een huis `bijden raethuse aldaer wilneren Aert Appel in te wonen plach`; 

37
  Otw,R.170,los papier; sH,R.1255,211v(1486); 

38  Otw,R.194,28; 
39  Otw,R.199,7v; zie ook sH,R.1256,502v; sH,R.1258,405; sH,R.1261,167v; 
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Jacob Appels in 1444 werd overgedragen aan Jan Nellen, de zoon van Dirk Henrik Nellen. Door deze is die in 
1445 weer afgestaan aan Andries Toot, de zoon van Henrik Toyt40. Bij de openbare verkoop wordt Jan van 
der Stegen Dirkszoon d’ouwe eigenaar van het huis41. Als lasten daarop worden vermeld : `den erfgenamen 
Henriks van der Avoert een half mud rogge jaerlyks ende achterstel; den ghesellen II wilhelmus thuyn 
erfchijns ende I oert erfchijns den hertoge ende I roij dics`42. Met de gezellen worden de investiet en de 
altaristen bedoeld. Op 21 februari 1503 heeft Jan dit huis overgegeven aan Wouter , de zoon van Wouter 
Gerit Willems43, weduwnaar van Hillegond van Berck, en echtgenoot van Elisabeth Jan Petersdochter. Een 
jaar later is Elisabeth al weduwe. Op 11 maart 1504 heeft zij, daartoe gerechtigd op grond van Wouters 
testament en met bijstand van Gerit Claassen van Berck, de oom en toeziender van haar stiefkinderen , dit 
huis overgegeven aan Aart, de zoon van Willem Rijsbroeck, onder voorbehoud dat over het erf bezijden het 
huis, zal wegen `thuys datter aldernaest gelegen is` en toebehoort aan Jan van Engelen44. Op de eerste juli 
1507 heeft deze Aart, zoon van wijlen Willem Rijsbroeck de op hem drukkende lasten nog opgevoerd door 
aan Wouter Schuermans zoon van wijlen Wouter Schuermans een cijns van een peter te verkopen, die 
betaald moet worden op het feest van Maria visitatie, dat op 2 juli gevierd wordt. Hij heeft daarvoor het hier 
behandelde huis tussen Adriaan Brock en Corstiaan Slaets tot onderpand gemaakt. Als oudere lasten 
worden dan vermeld: een erfpacht van een half mud rogge aan Adriaan Buyssen, een van vier lopen aan 
Gerit van Berck, nog een van vier lopen aan Lijsbeth, de weduwe van Wouter Smans, nog een van een half 
mud aan Jan die Man, zes lopen rogge als erfpacht verschuldigd aan de kinderen van Dirk Bloemkens en een 
erfpacht van eveneens zes lopen aan Willem Poynenborch. De altaristen in de kerk van Oisterwijk komt 
jaarlijks twee wilhelmustuin toe45. Wouter Smans weduwe Lijsbeth is de bovenvermelde Elisabeth Jan 
Petersdochter. Adriaan Buissen beurt de erfpacht van de erven Van der Avoert. 

In 1512 geeft Aart Rijsbroeck zijn huis `omtrent der Lijnden` over aan Heiman Heimans van Heck46. Behalve 
renten tot een beloop van 20 lopen rogge drukt op het goed een grondcijns van twee stuiver47. Op 10 
februari 1513 heeft Heiman, zoon van wijlen Heiman van Heck uit zijn huis aan de Plaats bij de kapel, 
waarvan het erf zich uitstrekt van de Plaats tot de Vloet een erfpacht van een half mud rogge verkocht aan 
Dirk Scoercop, zoon van wijlen Jan Scoercop48.Heiman is getrouwd met een zekere Juut en heeft vier 
kinderen achtergelaten: Marie, getrouwd met Cornelis, een zoon van Jacob Jans de Brouwer en Peterken, 
dochter van Adriaan Aarts die Wolff alias Blocx (de Blocx van de Blokshekken) en bijgevolg ook Cornelis 
Blocx geheten49, Elisabeth , Anna en een zoon, Jan Heimans van Heck. In 1537 draagt laatstgenoemde aan 
Cornelis Jacob Brouwers zijn vierde deel in dit huis `bij den raethuys oft Lijnde` over50. Jan blijkt in 1564 te 
Gorinchem te wonen51. Daarop hebben de drie meisjes het huis op 26 mei 1537 verkocht aan Laureins, zoon 
van Jan de Canter52. Jan de Canter lijkt uit Tilburg afkomstig te zijn, doch wel in Oisterwijk gewoond te 
hebben. Zijn dochter Mechteld stierf zonder kinderen. Een andere dochter is getrouwd met Joorden die 
Greve53. Claas Jan Canters kreeg als zonen Claas en Gerit.  

 
 
 
40

  Otw,R.154,30v; 
41  sH,R.1265,372v; 
42  Otw,R.202,18v; 
43  Otw,R.207,10; 
44  Otw,R.208,9; 
45  sH,R.1276,372v; 
46

  Otw,R.216,28; 
47  sH,R.1283,79; 
48  sH,R,1283,79; 
49

  Otw,R.267,54; 
50

  Otw,R.241,13; 
51

  Otw,R.268,35; 
52  Otw,R.241,42; 
53  Vgl. Lindeind 21; 
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Voornoemde Laureins Jan Canters had als kinderen Jan, Kathelijn en Margriet54. Diens vrouw heette Ida. Als 
weduwe (gemachtigd bij uiterste wilsbeschikking) heeft zij in 1542 dit huis overgedragen aan Goyaart Jan 
Beckers55. Onbegrijpelijk is waarom zij als titel van aankomst een erfkoop tegen de heer van den lande, dat 
wil zeggen een executoriale verkoop laat vermelden. De verkoop door de familie Van Heck schijnt geheel 
vrijwillig te zijn geweest. Immers in 1539 - reeds twee jaar na de aankoop - heeft Laureins Jan Canters zijn 
huis nog belast met een erfpacht van een half mud rogge ten behoeve van het beneficie van Sint Severus in 
de kerk van Oisterwijk56. 

Goyaart Jan Beckers, behorend tot het geslacht De Becker, dat wordt bijgenaamd De Bont57, heeft een 
dochter, Jenneken, welke dit huis in 1560 heeft kunnen verkopen, nademaal haar vader `affgegaen hadde` 
van zijn, hem als weduwnaar toekomend, recht van tocht. Jennekens momboors hebben het huis verkocht 
aan Jan Wouter Smans, die hiermee zijn grootvaders huis in de familie terugbracht58. Deze Jan wordt ook 
bijgenaamd Bloeiken. Schijnbaar met enig recht, want zijn huis wordt door de provisor van de kapel aan de 
Linde opgewonnen wegens wanbetaling van de aloude erfpacht van zes lopen rogge. Op 2 maart 1582 heeft 
de provisor Adriaan Gijsberts van Gorcum dit huis overgegeven aan de secretaris ten behoeve van Adriaan 
Claas Goyaarts59. Op 2 november 1589 heeft die het weer overgedragen aan Aart Cornelis Lathouwers60. De 
koop van dit huis `bij der capellen van onser Vrouwen aende Lijnde` was reeds op 24 december 1584 
beklonken. Aert Lath bewoonde het huis61. Deze Aart is tweemaal getrouwd geweest, eerst met een Iefke, 
nadien met Marie Joris Petersdochter. Hij heeft twee zoons, Jan en Antonis Lathouwers en een dochter 
Cornelia, getrouwd met Peter Jan Jan Cornelis Huiberts. De twee zoons verwierven in 1606 het oostelijk 
gelegen erf en in het begin van 1609 doen de echtelieden Peter en Cornelis afstand van het onderhavige erf 

 
 
 
54

  Otw,R.255,66v; 
55  Otw,R.246,36v; 
56  Otw,R.243,2; 
57

  Zie genealogie De Bont; 
58

  Otw,R.264,41; 
59

  Zie genealogie Comans; Otw,R.392,16v; 
60  Otw,R.283,9v; 
61  sH,R.1849,288; 
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ten behoeve van Jan en Antonis62. Reeds op 24 januari van datzelfde jaar 1609 heeft Antonis zijn recht op de 
helft afgestaan aan zijn broeder63. Onbekend is of Jan Aart Cornelis Lathouwers, evenals Antonis, Marie Joris 
Petersdochter tot moeder heeft. Deze Jan is gehuwd met Adriana, dochter van Jan Jan Mutsaerts. Vijf 
kinderen hebben zij achtergelaten: in 1626 heeft Jan, hun zoon, met de momboors van Aart, Cornelis en 
Antonia, ondermeer het onderhavige huis tegenover de kapel toegescheiden aan Marie, dochter van Jan 
Aart Lathouwers, gehuwd met Adriaan Adriaan Jan Goyaart Smolders64. In 1636 wordt dit goed 
waarschijnlijk omschreven als `een huys ende XXVII roeyen hooffs ende XXII roeyen dries` van de weduwe 
Adriaan Adriaanssen, geheten Marie, en gelegen tussen een huis van Willem Marcelis van Gestel en een van 
Jan de Moy (hierna behandeld onder Lindeind 11). Bij Marie schijnen nog twee andere weduwen te hebben 
gewoond, te weten Marie, de weduwe van Henrik Loomans en Ariken, weduwe van Jan de Cardt. Het huis 
brandt rond 1659 af65. Een nieuw huis beslaat tevens het oostelijk gelegen erf, wat hiervoor onder Lindeind 
9 is behandeld. 

 

In 1668 verkoopt Marieke, dan weduwe van Adriaan Ariens van der Meulen, de oostelijke helft van dit huis. 
De westelijke helft behoudt zij tot 1683, wanneer ze die, op grond van het testament van haar man, 
tesamen met haar zoon Jacob Ariens Vermeulen verkoopt aan Jan Thomas Colijns66. De buurman aan de 
westzijde, de heer Godefridus Coomans, heeft recht van wegen door de steeg tot het vlierbos. De 
erfgenamen van de smid Jan Thomas Colijns blijven herhaaldelijk in gebreke de koningsbede te voldoen. In 
1720 en 1728 wordt daarvoor beslag gelegd67 en in 1735 volgt daarvoor tenslotte een executoriale verkoop. 
Daarin wordt op 22 oktober 1737 Anna Cornelia van Brussen, de huisvrouw van de heer Johannes Eenius, 
koopster68. Deze eigenares bewoont het huis niet. Daniel Klerks en Leendert Welters zijn haar huurders in 
1741. Ook de volgende eigenaar, de heer Coningsmark - met wien bedoeld zal wezen de man van Maria 
Catharina Verster Jacobsdochter, de luitenant Johan Alexander Ludovicus Koningsmark, universeel 

 
 
 
62  Otw,R.302,93; 
63  Otw,R.303,1; 
64

  Otw,R.320,110; 
65

  GA 222,4; 
66

  Otw,R.377,II,33; 
67  Otw,R.484,231; Otw,R.486; 
68  Otw,R.417,67; 
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erfgenaam van zijn stiefvader, de eigenaar van het Helvoirtse kasteel Zwijnsbergen. Johan Ernst baron Sloet, 
kolonel-commandant van een regiment infanterie69, - heeft het onderhavige huis niet bewoond. De 
drapenier Louis Wollaart koopt dit huis in 1750 en verkoopt het in 1753 aan Govert Jans van der Aa70. Diens 
dochter Mechelina is getrouwd met Jacobus Castelijns. Deze bewonen het huis en worden er in 1766 vol 
eigenaars van doordat Govert van der Aa afgaat van zijn recht van tocht in dit goed, bestaande uit een 
zekere huizing, twee schoppen, hof en dries van een lopense71. In 1769 verenigt Jacobus Castelijns hiermede 
nog het naastgelegen oostelijke erf. Bij de scheiding en deling tussen de kinderen van Jacobus Castelijns in 
1798 scheiden Martinus en Cornelia (gehuwd met Cornelis Embert Schonk72 het onderhavige huis bij het 
raadhuis toe aan Jenne-Maria Castelijns en haar man Nicolaas Genet73. Zij verhuren het huis en in 1802 
wonen er de weduwe van Francis Roeters en Maria Moors74. Voor ƒ 2200,- heeft het echtpaar Genet - 
Castelijns zijn woonhuis, schop en huisje aan de stroom, met de hof en een looikuip daarin, in 1802 verkocht 
aan Peter en Jan Hoppenbrouwers75. De laatstgenoemde komt als eigenaar te boek wanneer de registers 
van het kadaster worden samengesteld76. Nadien is Wilhelmina Hoppenbrouwers, echtgenote van Jan 
Vugts, eigenares geworden.  

overzicht 
 

   

  LINDEIND 9 

   

  Willem Pag x Juut (d. Jan van Eel?) 

  Heilwich Willem Paggen x Willem die Becker die oudste Willems en Elisabeth Willem Paggen x 
Claus (Cool) Jan Feytmans 

7-4-1422  huis Gijsbrecht n.z. Wouter Jansen van Haren x Griet Claus Feijtmans (1/2) 

5-5-1429 huis Willem Claus (Cool) Feytmans 

  Gijsbrecht van Haren x Margriet 

4-12-1471 
13-7-1480 

huis Gerit van Oss z. Wouter Ymen x Elisabeth Gijsbrecht van Haren 

31-1-1488 huis Kerstiaan (Slaets) van den Kerchove (n.z. Aart Zebrechs?) 

20-4-1529 huis Jan Andries Lambrechts van Herpen x Heilwig Wouter Thomas (opwinning) 

29-11-1529 huis klein hs Claas Clinckbijl z. Jan Claas van Haaren x Elisabeth Colen 

10-4-1532 huis Jan Andries Lambrechts van Herpen (opwinning) 

12-5-1536 huis Claas Clinckbijl z. Jan Claas van Haaren  

8-9-1543 huis Jan Claas Janssen (Clinckbijl) 

4-11-1553 huis Juutken Pauwels Huysmans wede Cornelis de Loze (zij xx Ambrosius Evert van Dinter) 

1-2-1570 huis Dominicus Gijssen van Gorcum x Adriana 

12-4-1600 afgebrande hofstad 1/2 L H.Geesttafel van Otw 

11-4-1606  krn Dominicus van Gorcum 

11-4-1606 afgebrande hofstad werft Antonis en Jan zn Aart Cornelis Lathouwers 

  met westwaarts huis (L10) 

 
 
 
69  Helvoirt,R.23,2; 
70  Otw,R.421,277v; 
71

  Otw,R.425,34v; 
72  Zie onder Lindeind 57; 
73  Otw,R.499,166v; 
74

  Otw,N.5331,18-10-1802; 
75

  Otw,R.438,60; 
76

  F.297:bakhuis (17);F.298:weiland (1);F.299:tuin (1);F300:huis (13);F.301:huis,schuur,erf (10). Peter Hoppenbrouwers is 
begraven te Oisterwijk op 4 september 1805. Zijn goederen (55 posten!) worden 22 oktober 1805 aangegeven door zijn 
broer Jan Hoppenbrouwers: Otw,R.464,127v. 
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24-1-1609 huis hofstad werft Jan Aart Cornelis Lathouwers x Adriana Jan Jan Mutsaerts 

24-9-1626 huis schuur 2 hoven Adriaan Adriaan (Adriaan) Jan Goyaart de Molder x Marijken Jan (Jan) Lathouwers alias Waeghals 

1-2-1668 deel oost in huis Aart Willems Raedemaecker 

13-1-1670 huis Goyaart van Gerwen x Adriaantje Adriaan van der Meulen 

15-9-1685 huis Marie Goyaart van Gerwen 4/5 en Adriaan van Gerwen 1/5 

16-12-1688 huis schop Jan Bartholomeus Teurlincx 

  Marie Jan Teurlincx 1/2 en Govert Jans van der Aa 1/2 

13-3-1759 huis Johannes Goyaart Selmans 1/2 

  Goris Selmans x Johanna Maaz 

13-1-1769 huis Jacob Johan Althoffer, notaris 1/2 

20-1-1769 huis Jacobus Martinus Castelijns x Meggelina van der Aa 

3-6-1769  25 R achter het huis tot de stroom naar L8 

  met Lindeind 10 

12-10-1798 huis Nicolaas Genet x Jenne-Maria Castelijns 

3--11-1802 woonhuis schop huisje aan de stroom 
looikuip 

Peter en Jan Hoppenbrouwers 

22-10-1805 huis Jan Hoppenbrouwers nr 170 (1832) F.297/301 

1854 2 huizen schuur bakhuis aan de stroom Wilhelmina Hoppenbrouwers x Jan Vugts na 1885 F.1147 

1888 2 huizen schuur Marinus Vugts 

1894 2 huizen schuur Hendrikus Hessels 

1901 2 huizen schuur Petrus Johannes Hessels 

1901 2 huizen schuur Adrianus Groenland na 1911 strook bij erf oost, F.1542 met garage, na 1925 F.1751 

1938 huis schuur garage Lodovicus Cornelis Groenland x Anna Elisabeth Somers 

  B301, na 1947 De Lind 38 

   

   

  LINDEIND 10 

   

v.1422  Jacob van Eel Jacobs zoon x Heilwich Kuyst (xx Jan Willem Vos v.d. Donk) 

30-9-1441 huis Jacob Jacob Appels 

8-2-1443 huis Aart Appels z. Jacob van Ele Aart Houtappels 

  Aleid d. Aart Appels x Aart Peter van den Eynde 

28-5-1497 huis Willem Poynenborch (opwinning) 

  Jan Dirks van der Stegen 

21-2-1503 huis Wouter Wouter Gerit Willems wedn Hillegond Claas van Berck xx Elisabeth Jan Peters  

11-3-1504 huis Aart Willem Rijsbroeck 

13-8-1512 huis Heiman Heimans van Heck x Juut 

26-5-1537 huis achterhuis Laureins Jan de Canter x Ida 

20-5-1542 huis Goyaart Jan Beckers (de Bont) x Marijken Jan Valckers van Peer 

  Jenneken Goyaart de Becker 

27-8-1560 huis Jan Wouter Smans (Bloeiken) 

  provisors van de kapel van O.L.Vrouw aan de Linde (opwinning) 

2-3-1582 huis Adriaan Claas Goyaarts 

24-12-1584 
2-11-1589 

huis Aart Cornelis Lathouwers x Iefke xx Marie Jans Petersdochter 

24-1-1609 huis Jan Aart Lathouwers x Adriana d. Jan Jan Mutsaerts 

 huis en hofstad oost werftken  

24-9-1626 huis schuur en hof oost Marie d. Jan Aart Lathouwers x Adriaan Adriaan Jan Goyaart Smolders (van der Meulen)  

  zie Lindeind 9 

2-12-1683 woonhuis op de middelmuur van de schouw Jan Thomas Colijns, smid 

  opwinning wegens de bede van 1735 

22-10-1737 huis schuur hof dries Johannes Eenius x Anna Cornelia van Brussen 

25-3-1745 huis schuur Johan Alexander Ludovicus Koningsmark x Maria Catharina Verster Jacobsdochter 

7-4-1750 huizing schuur Louis Wollaart, drapenier 

16-5-1753 huis 2 schoppen hof dries Govert Jan van derr Aa x Maria van Houtum 

27-5-1766 huizinge 2 schoppen hof dries 1 L Mechelina Govert van der Aa x Jacobus Castelijns 

  zie Lindeind 9 

  B301, na 1947 De Lind 36 

   



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 9 - 10  •  12 

 

uit: www.devrijheidoisterwijk.nl  18-10-2009 

 

http://www.devrijheidoisterwijk.nl/

