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Lange jaren woonde hier leerlooier Canters, die op zijn achtererf niet enkel de looierij had maar 

ook een lijmstokerij. De laatste kwarteeuw was het de woning van dokter Donders die aan huis 

zijn praktijk had. Na diens overlijden is het kantoor geworden en de oude lijmstokerij werd 

afgebroken. Hiermee verdween een laatste overblijfsel van industriële activiteiten op de Lind. 

De voorgevel met de poortingang van dit pand is aangemerkt als gemeentelijk monument. 
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Claus Sceyve (waarschijnlijk een zoon van de schoutet Jan Sceyve) heeft meerdere natuurlijke kinderen, 

vermoedelijk allemaal verwekt bij Kathelijn van Weert1 Deze Kathelijn schijnt ook een wettige verbintenis te 

zijn aangegaan, want Mechteld van Baerle dochter van Jacob van Baerle wordt een zuster genoemd van 

Gerit natuurlijke zoon van Claus Screyve. Claus’ natuurlijke kinderen zijn2: Jacob3, getrouwd met Baat, 

dochter van Willem van der Heyden (een nicht van heer Jacob van Ele4) en hertrouwd met een zekere 

Elisabeth5, Gerrit Sceyve, getrouwd met de Tilburgse Margriet Jan Coelborsdochter6, Hillegond, getrouwd 

met Jacob Dirk Peters7, Mechteld en Marie. Genoemde Gerit Sceyve verwerft rond 1420 langzamerhand de 

rechten in een huis aan de Plaats8, dat ook ooit in handen is geweest van Wouter Claas Borchmans9: in 1418 

 
 
 
1  Otw,R.144,60v;  
2
  Otw,R.143,3v;  

3  Otw,R.143,57v;  
4  Otw,R.145,7; Otw,R.145,27;  
5  Otw,R.147,23;  
6  Otw,R.147,6;  
7  sH,R.1213,179; sH,R.1267,262;  
8
  sH,R.1197,23v; sH,R.1198,273v; sH,R.1213,198;  

9  sH,R.1209,250v; sH,R.1216,228;  
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een vijfde van zijn zuster Marie10, in 1422 voor 25 gouden Arnhemse guldens alle rechten van Mechteld, 

dochter van Jacob van Baerle11.  

   

De zoon van een andere schoutet, Matthijs Willem Kepken, over wiens gezin helaas niets bekend is, is 20 

jaar later eigenaar van het onderhavige huis, mogelijk als opvolger van Goyart Langheyne12. Tegen het recht 

op een jaarlijkse pacht van twee mud rogge, af te dragen op Lichtmis, heeft Matthijs het in 1448 

overgedragen aan Gerit die Man, zoon van Henrik die Man13. Een erfcijns van een oude grote14 en een 

penning en het onderhoud van anderhalve roede dijks rusten dan als last op dit pand. Het recht op de twee 

mud rogge heeft Gerit Kepken, de broeder van Matthijs, verkregen en die heeft dat in 1449 overgedragen15 

ten behoeve van vrouwe Margaretha, weduwe van Jan van Berlaer, in zijn tijd heer van Helmond en 

Keerbergen. Vrouwe Margriets belangstelling voor Oisterwijk zal te danken zijn geweest aan haar 

schoonzoon Jan van Brecht, de man van Dierk, de dochter uit haar tweede huwelijk met Godevaart die Lu16. 

In 1463 is deze pacht gekomen aan de Tafel van den Heiligen Geest van Oisterwijk17. 

 
 
 
10  Otw,R.148,3v;  
11

  Otw,R.144,60v;  
12  sH,R.1211,206;  
13  GA ged. 42,44; sH,R.1219,170;  
14  sH,R.1338,291v;  
15  GA ged. 42,44;  
16  J.J.M. Heeren,Geschiedenis van het kasteel-raadhuis en de heren van Helmond,1938, pag. 68; sH,R.1217,272v; GA ged. 

42,45;  
17  GA ged. 42,44; sH,R.1220,195v;  



 
© De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 8  •  4 

Waarschijnlijk is een dochter van Gerit de Man, Aleid18, getrouwd met Gerit van der Avoert. 

Laatstgenoemde Gerit heeft geen kinderen achtergelaten. Tot zijn erfgenamen behoren, behalve de 

kinderen van Henrik van der Avoert, Dirk natuurlijke zoon van Jan van Dongen, Gerit Wouter Ymen en 

Agnees Aart Smansdochter. In verband met het hier besproken huis is in 1462 sprake van Willem Henriks die 

Man19, vermoedelijk een Van der Avoort. Aan Engelbeer Henrik van der Avoertsdochter scheiden zij in 1485 

toe een erfpacht van een mud rogge uit een huis in de Katerstraat te Gestel, gelegen naast `die cleyn hoeve` 

van Joorden Cleynael en zich uitstrekkend van die Helsche Berghe tot aan de gemeint en aan de wolwever20 

Gerit Wouter Ymen het hier behandelde huis21. Op grond van de uiterste wilsbeschikking van zijn eerste 

vrouw, Elisabeth, de dochter van de eigenaar van het naastgelegen westelijke erf, Gijsbrecht, de natuurlijke 

zoon van Wouter van Haren, heeft Gerit in 1511 ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest afstand 

gedaan van zijn rechten op de hofstad. Het huis was immers afgebrand en `doen tOesterwyck den brant is 

geweest anno XVc ende sesse -1506- doen is dit onderpant bleven liggen voer den pacht, ende die taefel 

heeft daer op geset een huys, ende dat weder vercoft Pauwelsen Huysmans, ende is deen mud daer af te 

nyet gegaen`22. 

Pauwels Willem Huysmans23 heeft een dochter Juutken, welke in eerste echt is verbonden geweest met 

Cornelis Willems de Loze24. Derhalve zien we Cornelis in 1544 beloven een pacht uit dit huis af te dragen25. 

Op 7 november 1553 maakt Juut huwelijkse voorwaarden met Ambrosius Everts van Dinther26 en op 2 juni 

1576 wordt haar nalatenschap gescheiden en krijgt haar zoon Willem Cornelis de Loze dit huis27.  

 

 
 
 
18  Otw,R.186,14v;  
19  sH,R.1232,422v;  
20

  sH,R.1266,49;  
21  Otw,R.191,4; sH,R.1186,271v;  
22  GA ged. 54,25; GA ged. 42,44;  
23  Otw,R.215,33; Otw,R.215,34;  
24  Otw,R.237,135;  
25  Otw,R.248,49v;  
26

  Otw,R.257,87v; Otw,R.257,89v;  
27  Otw,R.280,40v;  
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Willem is driemaal in het huwelijk getreden. Uit zijn eerste huwelijk met Ariken, dochter van Gerit Adriaan 

Duren spruit een dochter Marie en deze dochter beweert uitsluitend recht op het huis te hebben omdat het 

bestond op de dag van haar ouders afsterven. Willem was evenwel na een tweede huwelijk met Jenneken, 

dochter van Adriaan Joosten van den Dijck - overleden voor 158528 - getrouwd met de weduwe van Cornelis 

Goyaarts de Bunger, namelijk Adriana, een dochter van Jan Laureis Sgreven en Catharina Cornelis 

Heymericxdochter. Nu stelde Adriana dat het huis wat Ariken had achtergelaten `bij den oirlochvolck waer 

affgebrant geweest` en staande het huwelijk van Willem en Adriana werd opgetimmerd met behulp van de 

200 gulden welke Adriana erfde van haar moei Mechteld, de weduwe van Jan Cornelis Heymericx. 

Bovendien had Adriana's man slechts schulden nagelaten! Op 18 december 1615 komt het tussen Marie, 

dochter van Willem de Loze, en haar stiefmoeder tot vergelijk ingevolge waarvan Marie het huis verkrijgt29. 

Marie is getrouwd met Henrik Adriaan Loomans30 en hertrouwd met Cornelis Jan Cornelis Bertens31. Ten 

behoeve van de zonen uit haar eerste huwelijk, Cornelis en Adriaan Loomans, gaat ze in 1634 af van haar 

recht van tocht in dit huis tegenover de Linde. De grond van dit huis strekt zich uit van de straat tot een 

kolkske in de molenstroom alsmede het erf van Gerit Bacx, de Bacxbogaard; deze begrenzing achter is tot 

1772 bestendigd gebleven32. Adriaan Loomans is van dit huis vervolgens de enige eigenaar geworden. Hij 

wordt opgevolgd door Gerit Loomans, de zoon uit zijn huwelijk met Elisabeth, dochter van Gerit Peter 

Vromans, die in 1645 de tocht verkrijgt wanneer zijn moeder hertrouwd is met Gerit Bartholomeus Jan 

Vos33. Gerit Loomans draagt dan zijn eigendom over aan zijn stiefvader34. 

Reeds in 1646 heeft Gerit Bartholomeus Jan Vos zijn woonhuis, hetwelk belast heet met een hertogcijns van 

twee stuiver, het onderhoud van twee roeden van de dijk tussen de beide bruggen en de contributie der 

vrijheid en de oorlogslasten, verkocht aan Wijnand Jans van Berze. In 1652 heeft Wijnand het al weer 

overgedragen aan Lambert Antonis van Roij35 die het geheel heeft opgetimmerd in 165936. In 1667 

verkoopt Lambert dit huis aan Cornelis van Eijck, de vorster. De kinderen uit diens huwelijk met Adriaantje 

Ariens van der Meulen, vijf dochters, dragen het in 1705 over aan Jordaan van Beurden. Een der dochters, 

Elisabeth, blijft echter tot haar dood, rond 1715, in het ouderlijk huis wonen. Jordaan van Beurden heeft het 

inmiddels, in 1709, reeds mondeling verkocht aan een man van gereformeerde huize, Gerard Vaagt, die in 

Oisterwijk kortstondig vorster is geweest. In 1711 is hij al dood37. Zijn weduwe, Cornelia van Broekhoven, 

heeft hem meer dan 50 jaar overleefd, zodat steeds wordt gesproken van het huis der erven Gerrit Vaagt38. 

Gerard Vaagt liet drie dochters achter: Anna, welke is gehuwd met Francis Oerlemans en vier kinderen had , 

van welke met name bekend zijn: Cornelia Oerlemans (gehuwd met Isaak Rijcke Croes) en Theresia 

Oerlemans (gehuwd met Coenraad Schilders); Lydia Vaagt, waarschijnlijk ongehuwd gebleven, en Cornelia 

welke is gehuwd met Jan Duysers. Deze personen hadden met Oisterwijk weinig meer te maken, want 

 
 
 
28

  Otw,R.283,II,45v;  
29  Otw,R.309,76v;  
30  Otw,R.325,70v; GA ged. 54,25;  
31

  Otw,R.328,50v;  
32  Otw,R.328,50v;  
33  Otw,R.339,12v;  
34  Otw,R.340,42;  
35  Otw,R.346,40; Otw,R.361,II,7v;  
36  GA 222,4;  
37

  GA 256,25v;  
38  GA 225,46v;  
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Gerard Vaagts weduwe hertrouwde een Dirk de Jongh, waarschijnlijk afkomstig van Heusden, waar Cornelia 

van Broekhoven als weduwe van Dirk in 1760 woont39. 

Het hier behandelde huis wordt inmiddels lange tijd bewoond door Francis de Cort. Voorts worden als 

bewoners ervan vermeld de weduwe van Jozef Teurlincx, Jan van Spaandonk, Adriaan van Kuyk en Jan 

Jonkers40. Gemachtigd door Cornelia van Broekhoven, zijn grootmoeder, en de kinderen en kindskinderen 

van Gerard Vaagt, heeft Willem de Jongh Antonieszoon dit huis op 5 en 12 juni 1760 in een openbare 

verkoop gebracht41. Koper ervan wordt de chirurgijn Johan Christoffel Loest, later Lust geheten, die het huis 

zelf gaat bewonen en in 1791 nog als bewoner wordt genoemd42. Van Jacobus Castelijns heeft Johan 

Christoffel Lust in 1769, op 8 juni, nog 25 roeden hof gekocht. Dit is het westelijk uitspringende gedeelte 

waarop de schuur is gezet43. Uit zijn huwelijk met Maria Smits (overleden op 8 maart 1806) heeft Johan 

Christoffel Lust (begraven in de Oisterwijkse kerk op 28 september 1799) vier kinderen achtergelaten44: 

Martinus Lust (1762 - 1847) ontvanger en plaatsvervangend vrederechter te Oisterwijk, op latere leeftijd 

getrouwd met Cornelia Horvers, Paulus Lust (1764 - 1814) ongehuwd overleden, Jacobus Lust, apotheker te 

Amsterdam, gehuwd met Anna, dochter van Jan Hendrik Biesterveld en Catharina Margaretha Kellen. Dit 

echtpaar heeft twee dochters achtergelaten: Maria Lust, getrouwd met Herman Engeringh, ten tijde van zijn 

huwelijk kapitein kwartiermeester der infanterie in garnizoen te Maaseik en Jacoba Lust, woonachtig te 

Gouda45. 

 
 
 
 
39  Otw,R.491,145v;  
40  GA 260 t/m 271;  
41  Otw,R.423,180v; Otw,R.423,188;  
42  Otw,R.493,43v; Otw,R.496,83; Otw,R.438,92v; Otw,R.543,160;  
43  Otw,R.427,21;  
44

  GA 2120;  
45  Otw,R.496,83; Maria huwt te Oisterwijk op 26 januari 1815;  
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Wanneer het register van het kadaster wordt gemaakt is het huis van Martinus Lust46. Bij zijn overlijden op 

15 januari 1847 laat Martinus Lust dit huis ingevolge zijn testament uit 1825, ten overstaan van notaris De 

Sille in Helvoirt gemaakt, na aan zijn echtgenote Cornelia Horvers. Zij verhuurt het aan mevrouw A. E. 

Kretschmar, welke de huur heeft mogen overdoen aan de heer Bouricius. Terwijl de huur nog loopt, 

verkoopt Cornelia haar eigendom op 13 oktober 1852 aan de Bosschenaar Johannes Adrianus Wertenbroek. 

Uit diens huwelijk met Francisca Anna Hohmann worden hier drie kinderen geboren: Henri Marie Joseph 

Wertenbroek in 1854, August Joseph Marie Wertenbroek in 1857 en Joseph Johan Marie Wertenbroek in 

1859. Johannes Adrianus Wertenbroek brengt zijn huis in 1860 in een openbare verkoop waardoor de 

kinderen Canters - Suys er voor ƒ 2485,- eigenaar van worden. Een hunner, de leerlooier Cornelis Franciscus 

Canters krijgt dit huis toegescheiden. Hij brengt boven de voordeur in het bovenlicht aan: 'Cornelis Canters, 

leerlooyer'. Wanneer in Oisterwijk in 1944 de munitietrein ontploft, verongelukt dit glas. In oktober 1864 is 

die voornemens `op den tuingrond achter zijner huizing alhier, Lindeind no. 184, daer te stellen eene 

leerlooyerij en bereiderij`. Op 10 november daaropvolgend vraagt hij bij het gemeentebestuur verlof tot de 

oprichting, waarna dit op 28 december een proces-verbaal de commodo et incommodo opstelt. Bij de dood 

van Cornelis Franciscus Canters’ jongste zoon, die in 191847 nog een lijmstokerij heeft opgericht - in 

navolging van zijn Valkenswaardse verwanten van moederszijde, de gebroeders Maas - versterft dit huis met 

zijn aanhorigheden uiteindelijk op de kinderen van Maria Berkelmans-Canters48. Die verkopen het voor 8000 

gulden op 28 mei 1948 aan haar zoon Gerardus Johannes Berkelmans in zijn hoedanigheid van directeur van 

Berkelmans’ Schoenfabriek N.V. te Oisterwijk49. Onder voorbehoud van een gedeelte van de hof50, wordt 

het huis met aanhorigheden en lijmstokerij rond 1960 verkocht aan Engeline Schräder, wier echtgenoot drs 

Herman Donders er zijn praktijk als huisarts tot zijn dood uitoefent. 

Het opmerkelijke gebouw van de lijmstokerij, met een lange veelhoekige schoorsteen is pas in 2005 

verdwenen, na de verkoop van haar woonhuis door de weduwe van dokter Herman Donders (1926-2005). 

Het was het laatste overblijfsel van industriële activiteiten op de Lind. 

 

  
 
 
 
46  F,295 (huis, schuur en erf); F.296 (tuin); Otw,N.5343,160;  
47  Vgl. besluit B&W d.d. 11 juli 1918;  
48  Zie genealogie Suys;  
49

  Notaris L. E. H. M. America,Oisterwijk,dagregister 264, no. 1966; sH,R. 28 mei 1948, deel 2468, no. 22;  
50  F.2219; 510 vierkante meter. 
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overzicht 
 

   

  LINDEIND 8 

   

  Wouter Claas Borchmans 

  Claus Sceyve bij Katelijn van Weert x Jacob van Baerle 

8-9-1418 1/5 huis  Gerit n.z. Claus Sceyve 

23-7-1422 deel huis  

  Goyart Langheyne (?) 

  Matthijs Willem Kepken 

5-12-1448 huis Gerit Henrik die Man 

  Gerit van der Avoert x Aleid (d. Gerit de Man?) 

1-2-1485 huis Gerit Wouter Ymen x Elisabeth d. Gijsbrecht n.z. Wouter van Haren 

6-12-1511 afgebrande hofstad H.Geesttafel van Oisterwijk afgebrand 1506, huis gezet 

10-12-1511 huis Pauwels Willem Huysmans 

 2 hzn (1543) 
hs achterhs (1544) 

Cornelis Willems de Loze  x Juutken Pauwels Huysmans (die xx Ambrosius Everts van Dinther) 

2-6-1576 huis Willem Cornelis de Loze x Ariken d. Gerit Adriaan Duren xx Jenneken d. Adriaan Joosten van Dijck xxx Adriana d. Jan 
Laureis Sgreven (wede Cornelis Goyaarts de Bunger) 

  Aart Wouter Heymans 

27-3-1593 huis Aart Willem Aart van de Wiel x Margriet 

  Willem Cornelis de Loze 

18-12-1615 nieuw huis na brand Marie d. Willem de Loze x Henrik Adriaan Loomans xx Cornelis Jan Cornelis Bertens 

17-10-1631 huis krn Henrik Adriaan Lomans 

4-7-1634 huis Adriaan Loomans x Elisabeth d. Gerit Peter Vromans (xx Gerit Bartholomeus Jan Vos) 

7-3-1645 huis Gerit Adriaan Loomans 

  Gerit Bartholomeus Jan Vos 

14-5-1646 huis Wijnand Jans van Berze 

4-4-1652 huis Lambert Antonis van Roy 

31-1-1667 huis Cornelis van Eijck, vorster x Adriaantje Ariens van der Meulen 

16-1-1705 huis Jordaan van Beurden 

18-2-1709 huis Gerard Vaagt, vorster x Cornelia van Broekhoven (xx Dirk de Jongh) 

17-7-1760 huis schuur 1 L Johan Christoffel Loest, chirurgijn x Maria Smits  

3-6-1769  met 25 R hof west 

7-11-1816 huis schuur schop 1 L Martinus Lust x Cornelia Horvers nr 188 (1816) F.295/296 

13-10-1852 huis schuur Johannes Adrianus Wertenbroek x Francisca Anna Hohmann 

1860 huis schuur Cornelis Franciscus Canters c.s.  

1866 huis schuur Cornelis Franciscus Canters nr 184 na 1874 F.907/908 met bouw van een looierij aan de stroom; na 1885 F.1148 

1903 huis schuur looierij Hendrikus Petrus Canters na 1911 F.1543 

1931 huis schuren looierij  Anna Maria Canters 

1941 huis schuren looierij  Lucia Josephina Huberta Canters 

  B299, na 1947 De Lind 40 

28-5-1948 huis schuren looierij  Berkelmans' schoenfabriek N.V.  

  Engeline Schrader x drs Herman Donders  
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