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Het huis 'In de Drye Swaentjes' is gebouwd in 1660. Nadat het in de 20-ste eeuw jarenlang 
pakhuis was van sigarenfabriek 'De Huifkar', werd het aangekocht door de gemeente Oisterwijk, 
die het in 1975 onder architectuur van Piet Drijvers grondig liet restaureren. Tevoren was het 
tijdelijk in gebruik als postkantoor en jeugdhonk. Na het opknappen bood het huisvesting aan 
enkele afdelingen van de gemeente-secretarie, waaronder de burgerlijke stand. Op de zolder 
was een kunstgalerie. Na de totstandkoming van gemeentekantoor aan de overzijde van de 
Balbian-Versterlaan kon hier heemkundekring 'De Kleine Meijerij' haar intrek nemen tot het de 
gemeente nodig vond het te verkopen en het in 2005 een kantoor werd. Het gebouw is een 
gemeentelijk monument. 
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7 de Klok later genaamd de Drie Zwaantjes 
I 
Ten westen van De Ster heeft Godevaart van Brecht waarschijnlijk vóór 1400 reeds een huis gehad1. Zijn 
weduwe wil daar het naastgelegen westelijke erf aan toevoegen. Dit werd eens door Zebrecht Vervijns 
gekocht aan Jan Vonck, die het voor 26 lichtgulden ten behoeve van jonkvrouw Hadewich, weduwe van 
Godevaart van Brecht, en haar kinderen op 2 februari 1421, `op papenvastelavont` (zijnde de zondag waarop 
‘Esto mihi’ gezongen wordt, in genoemd jaar gevallen op de zondag na Sint Valentijnsdag) verkocht aan Jan 
Caluwaert die men heet Jan die Dreyer.  

 

Deze koop wordt echter vernaderd door Wijtman Wouters van den Dael2. Vermoedelijk heeft die zich 
tevreden laten stellen, zodat het erf van Vervijns vermoedelijk toch van de Van Brechts is geworden3. In 
1433 zit Willem van der Zidewinden er4, die zijn huis in 1437 overdraagt aan Dirk van Gurkem, zoon van 
Thomas Keymer. Gerit van Huculem heeft toen afgezien van vernadering5. Nadien is het erf gekomen in 
handen van Andries Hoernken Andries Hoppenbrouwerszoon. Van hem heeft Gerit van Berck, die het in 

 

 

 
1  Otw,R.148,2;  
2  Otw,R.143,41;  
3  sH,R.1217,320;  
4
  Otw,R.155,20v; Otw,R.148,2;  

5
  sH,R.1207,40; sH,R.1207,88v; sH,R.1208,250v;  
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1437 weer in handen van Willem van de Zydewijnden brengt, het verworven6. Opmerkelijk is dat zowel de 
Van Brechts als de Van Bercks alsook de schoonvader van Willem van der Zydewijnden geldelijk belang 
hebben gehad bij het goed te Wijdenberg. Op een ons onbekende wijze waren zij allen wellicht 
vermaagschapt. 

   

Het hier genoemde erf bij de Linde is in handen geraakt van Gerit Robben7, zoon van Robbrecht die Joede. 
Gerit zegt in 1470 een jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge betaald te hebben aan Jan van Brecht, 
gaande uit `enen huys geheyten die Clock`8. Het huis is later door Dingen, dochter van Gerit Robben, geërfd9. 
De Tafel van den Heiligen Geest te Oisterwijk heeft het mogelijk van haar gekregen. Op 12 januari 1485 
verkopen de momboors der Tafel dit huis aan Antonis, natuurlijke zoon van Aart Wanghe. Er blijkt dan als 
een der lasten op te drukken een erfcijns van vier hoenders aan Jan van Erp10. 

In 1508 belast Antonis zijn huis met een erfcijns van drie pond payments, te betalen aan Ariaan Aart 
Langerbeens en het Arme Manhuis11. Antonis’ moeder is waarschijnlijk Catharina, dochter van Dirk 

 

 

 
6
  sH,R.1217,230;  

7  Gerit Robben heeft bij Margriet, dochter van Goyaart Nauwen twee natuurlijke zonen, Gerit en Goyaart (Otw,R.172,10v). 
Goyaart Nauwen heet ook Goyaart Michiels (Otw,R.168,4v; Otw,R.176,38). Uit zijn huwelijk met Jenneken Claas 
Brentjensdochter heeft Gerit Robben twee wettige zoons, Tonis en Claas (Otw,R.172,10v);  

8  Otw,R.176,138; sH,R.1204,96; op 11 juli 1434 hebben Jan en Jacob, zonen van Goyaart van Brecht bij Hadewich van den 
Wijngaerden, verkocht aan Willem Luwes, de zoon van Willem Lu, een bloedverwant: een loscijns van vier Franse kronen, 
te rekenen voor vijf Brabantse groten voor elke kroon, te betalen op de feestdag van Sint Philips en Sint Jacob, en gaande 
uit een wei onder Gestel (`tot een gelookt liggend`), en een pacht van een mud rogge uit die wei, jaarlijks op Lichtmis in 
Bossche maat af te dragen, in plaats van een pacht van een mud rogge welke door Jacob van den Wijgarde afgedragen 
moest worden uit een erf van Willem van den Zijdewijnden bij de Linde;  

9  Otw,R.182,25v;  
10

  Otw,R.191,2v;  
11

  Otw,R.212,36;  



 
© De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 7  •  4 

Balmeker, bij welke Claas Maas en Jan Jacob Horemakers wettige kroost hebben verwekt. Antonis’ 
erfgenamen en zijn weduwe Aleid die Becker dragen het huis in 1533 over aan Adriaan Thomaas Martens. 
Die belooft Aleid jaarlijks een cijns van vijf carolusgulden te betalen, na haar dood te lossen met 100 
gulden12. Een rente van vijf ten honderd was destijds hopelijk niet erg hoog, want de Oisterwijkse 
schepenprotocollen maken melding van Aleid Wanghe, een oude vrouw, oud zijnde 104 jaar13. Op 21 
februari 1541 heeft Pauwels Lombaerts aan Peter Claas Jan Timmermans het recht van een boriweg over 
zijn erf, De Wouwer, verkocht14.  

Peter Timmermans is dan kennelijk al eigenaar van dit huis. Hij wordt er wel op 6 augustus 1541 gevest door 
Ariaan Thomaas Martens15. Op 8 maart 1544 verschijnen de schepenen ten woonhuize van hun 
medeschepen Peter Timmermans voor het ziekbed van diens vrouw Marijken, dochter van Wouter Roelof 
Peynenborch met consent van haar moeder Barbera en haar zuster Yken, de vrouw van Ariaan Thomas 
Martens, beschikt ze bij uiterste wil dat Peter met het woonhuis tegenover de Linde en de goederen die zij 
met hem in vollen bedde heeft bezeten, zijn vrije wil mag doen16. Peter is hertrouwd met Peterken, dochter 
van Jan van Gilse17. Deze heeft als weduwe van Peter Timmermans, handelend uit kracht van testament en 
ten overvloede met toestemming van haar stiefdochter het huis in 1554 overgedragen aan haar zwager Jan 
Claas Timmermans18. Eveneens uit kracht van testament draagt Jan het als weduwnaar in 1563 weer over 
aan Cornelis Cornelissen Moels19. Het huis brandt nadien af en de lasten worden niet meer opgebracht. 
Joost Thomaas Timmermans, de man van een oomzegster van voormelde Ariaan Thomaas Martens, spant 
een geding tot opwinning aan, doch hij sterft alvorens het vonnis op 21 juni 1583 wordt uitgesproken. Het is 
derhalve de als kroniekschrijver bekend gebleven secretaris Lambert van den Heuvel, die als tweede man 
van Marie Peter Wouter Roelof Peynenborchsdochter, Joost Timmermans’ weduwe, in 1589 de rechten in 
de afgebrande hofstad heeft overgegeven aan Henrik Peter Rutgers Timmermans20. Mogelijk heeft Henrik 
weer een huis gebouwd; het is nochtans weer een afgebrande hofstad welke hij op 18 februari 1598 heeft 
opgedragen aan Goossen Peynenborch Wouterszoon, een oomzegger van Lambert van den Heuvels 
vrouw21. Uit zijn huwelijk met Lijsbeth Lombaerts22 zijn vijf zonen geboren: Wouter in 1597, Peter in 1602, 
meester Henrik in 1606, Frans rond 161323 en Adriaan. Een dochter, Anna, is getrouwd met Cornelis Matthijs 
Aarts van Kerckhoff24. Een zevende kind kennen wij niet bij name. Nadat Goossens weduwe, Elisabeth, in 
1631 ten behoeve van Anna is afgegaan van de tocht in dier erfrecht25, dragen de drie eerstgenoemde zoons 
op 4 december 1634 hun rechten in het huis wat Goossen heeft gebouwd, met hof, schuur en grond over 
aan hun jongere broeders26, die het op 9 maart 1636 hebben verkocht aan Antonis Herbert Jan Smits27. Dat 
jaar heeft Lijsken, weduwe Goossen Peynenborch, nog `Adriaen sone Adriaen Gerit Tuelingh` als huurling in 
haar huis met schuur en 21 roeden hof28. Adriaan had ook nog `een stuck lants vande kijnder Goossen 

 

 

 
12

  Otw,R.237,109; GA ged. 42,56;  
13

  G. Berkelmans,Graven in Oisterwijks verleden, in Hier is Oisterwijk (1963),17; Otw,R 244,18;  
14

  Otw,R.245,20;  
15

  Otw,R.245,67;  
16

  Otw,R.248,15v;  
17

  Otw,R.265,33v;  
18  Otw,R.258,33v;  
19  Otw,R.267,1;  
20  Otw,R.284,79v;  
21  Otw,R.293,8v;  
22  P. D. M. Pijnenburg,De Oisterwijkse tak van de familie Pijnenburg,pag. 17 noemt haar een dochter van Aart Lombaerts. In 

de schepenprotocollen komt zij echter voor als een dochter van Henrik Lombaerts: Otw,R.325,49 en Otw,R.325,66;  
23  Otw,R.328,76;  
24  sH,R.1546,382v;  
25  Otw,R.325,49; Otw,R.325,66;  
26  Otw,R.328,76;  
27

  Otw,R.330,17;  
28

  GA 251,2;  
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Peynenborch, gelegen bijden dryehoeck III lopensaet XXVI roeyen`. Een van Wouter Goossens gekomen 
`stucken lants bij den Paddepoel` had hij gehuurd van Willem van Beurden. Als eigenaar had hij daarenboven 
een stuk land van twee lopense en 12 roeden `streckende aen de Bocxstel- ende Peperstrate` en een 
`stucxken weyvelts tegen den Roeydijck, tusschen beyde de bruggen` van een lopense en 31 roeden. Terwijl 
Lijsken voor het gewone tarief voor weduwen werd aangeslagen, te weten twee penningen, moest Adriaan 
wegens zijn gebruik en welvaren anderhalf oord gaan betalen. 

 

 

II 
Bij het erf wat Antonie Smits van de familie Peynenborch koopt was door Goossen betrokken een huis dat zijn 
vader Wouter Peter Wouter Peynenborch in 1570 had liggen naast de beide erven welke tot nu toe ter sprake 
zijn gebracht. Het vaderhuis werd door Goossen geërfd en hij trok dit waarschijnlijk bij het nieuwe huis wat 
hij op zijn oostelijk gelegen erf had gezet. Om alle erven, waarop later het pand genummerd Lindeinde 7 
staat, te bespreken, dienen we nu de geschiedenis na te gaan van het vaderhuis van Goossen Peynenborch, 
en straks nog die van het daarnaast gelegen westelijke erf.  

Wanneer in 1501 door de meesters van de kerkfabriek van Oisterwijk een aantal oude cijnzen worden 
verkocht, blijkt dat het vaderhuis van Goossen Peynenborch vòòr 1400 was van Jan van Eel29, een 
schoenmaker30. In 1389 verkoopt Jan van Eel een pacht van een half mud rogge, Bossche maat, af te dragen 
op Sint Andriesdag, uit een huis en hof tegenover de Linde, gelegen tussen het erf van Arnt geheten coman-
Art, en Wijtman Delyen en uit een hofke tussen het erf van Lysbeth Lauwerens31. Dit huis is later gekomen 
aan Jacob van Ele Aart Houtappelszoon, vermoedelijk een kleinzoon van Jan van Eel. Jacob van Ele verkoopt 
een cijns van drie pond, op Sint Thomas te betalen aan de kerkfabriek van Oisterwijk, welke Meeus die Wit 
hem uit dit huis moest betalen. Meeus de Wit heeft het huis kennelijk van Jacob van Ele gekocht. In 1422 
wordt Meeus als eigenaar ervan vermeld32. Van hem is verder nog bekend dat hij een dochter Agnees heeft 

 

 

 
29  Otw,R.205,34v;  
30  sH,R.1180,729;  
31

  sH,R.1178,121;  
32

  Otw,R.144,94;  
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welke in 1437 nog onder de levenden is33. Dadelijke rechtsopvolgers voor dit huis zijn evenwel spoorloos. In 
1433 wordt gesproken over een erf wat Willem Andries Sapeels verkoopt aan de dochter van Henrik 
Plumen, geheten Margriet-des-volders-natuurlijke dochter34. Dat heet te liggen tussen een erf van Willem 
van Zydewijnden wat eerder van Godevaart van Brecht was - dit is hiervoor behandeld - en tussen het erf 
van Bernd die metselaar wat Meeus Witten huis was. Zo gezien zou na te noemen Jan die Meyer Meeus de 
Wit zijn opgevolgd35. 

 

Margriet des Volders heeft een broeder Jan, natuurlijke zoon van Henrik Plumen36. Henrik Plumen is 
waarschijnlijk een zoon van Claus Plumen en Juut Wouter Brockendochter. Claus en Juut hadden nog twee 
andere zoons, Wouter en Goyaart (van wie twee dochters bekend zijn: Hildegond en Margriet37). Juut is ook 
getrouwd geweest met Jan Brabant, uit welk huwelijk na te noemen Henrik Brabant is geboren. Een volle 
zuster van Henrik Brabant, Juut geheten, heeft uit haar huwelijk met Thomas Nellen een zoon die regulier 
priester is geworden, broeder Thomas Nellen. In 1445 is Henrik Brabant eigenaar van dit huis. Van Jan 
Stinen, zoon van Jacob Stinen, koopt hij een cijns in welke op zijn huis drukt38. In 1449 verkoopt hij zijn huis 
aan Nijs die cuper, zoon van Henrik van den Heergraf39. Er wordt dan vermeld dat het erf achter grenst aan 
een erf van Willem Sapeel - bedoeld is De Wouwer - `daer die gemeyn stroem tusschen gaet`. Voorts wordt 
melding gemaakt van de last van een mud erfpacht aan Margriet Plumen en van de onderhoudsplicht van 
een roede van de dijk. In de 17e eeuw moet de eigenaar van het - later als nummer 7 genummerde pand - 
drie roeden van de dijk onderhouden, hetgeen dan als bewijs temeer mag gelden voor de uitbreiding in 
westelijke richting die voor de 17e eeuw heeft plaatsgevonden. 

Denijs de kuiper verkoopt zijn huis weer in 1451. De koper ervan, Willem van Haren Willemszoon, wordt 
evenwel verdrongen door vernadering van Gerit Daems, een zoon van Laureis Daems. Jacob, natuurlijke 
zoon van Henrik Brievinc, wordt er vervolgens eigenaar van40 en hij ruilt dit huis met een aan de overkant 

 

 

 
33  GA ged.42,36v;  
34  Otw,R.148,7;  
35  Otw,R.144,60v; sH,R.1198,273v;  
36  Otw,R.148,7;  
37  Otw,R.156,35v;  
38  Otw,R.155,20v; Gerit van Berck heeft het huis in gebruik gehad: sH,R.1227,372; sH,R.1236,251;  
39

  Otw,R.157,13v;  
40

  Otw,R.159,3;  
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van de Plaats van Gerit Groy, de zoon van Geraard 
Groy41. In 1476 koopt Gerit de pacht in die indertijd ten 
behoeve van Margriet Plumen werd gevestigd42. Van 
Gerit Groy is verder weinig bekend. Jan Groy die dit huis 
aan de Tafel van den Heiligen Geest43 heeft 
overgedragen is wellicht een zoon van hem. Rond 1491 
heeft de Tafel van den Heiligen Geest het huis 
overgedragen aan Jan Jans de Brouwer44. In 1508 
bezwaart die het huis met een cijns van 30 stuiver45. 
Deze Jan de Brouwer - een oudoom van de schoutet 
Jacob Beyharts - is getrouwd met de weduwe van Roelof 
Peynenborch, Engel, dochter van meester Jan Wijtmans. 
In 1531 doen Jan, Wouter en Peter Peynenborch, Engels 
zonen, ten behoeve van hun stiefvader afstand van hun 
rechten op dit huis46, die in 1538 nog als eigenaar ervan 
wordt genoemd47. 

Uit de omschrijving van een belendend erf blijkt dat hier 
in 1555 Aart Storimans zit48. Mogelijk een verwant van 
de De Brouwers, ofwel alleen een bewoner. Immers het 
huis blijft uiteindelijk in de familie Peynenborch door de 
opdracht door Jan Jacobs de Brouwer aan Joachim, de 
zoon van de voornoemde Peter Roelof Peynenborch49. In 
1563 gaat Joachim over tot de verkoop aan Tielman Aart 
Scheutkens, doch wanneer Tielmans weduwe, Marie, in 1570 afgegaan is van haar recht van tocht, verkopen 
Gielis en Aart, de zonen van Tielman Scheutkens, ook handelend voor hun zusters Anneken (getrouwd met 
Jan Jans van den Hout) en Emken het huis tegenover de Linde wederom aan een Peynenborch, Wouter, de 
zoon van Peter Wouter Peynenborch50. Zoals reeds gezegd: diens zoons Goossen koopt het naastgelegen 
oostelijke erf en verwerft het onderhavige van Wouters erven. Dit geheel komt, zoals besproken, in 1636 
aan Antonis Smits. 

 

III 
Nu over het meest westelijke stuk grond onder De Drie Zwaantjes: genoemde Antonis Smits heeft in 1636 tot 
buurman aan de westzijde Antonis Cornelis Jan Rutten (uit het geslacht Timmermans)51. Ook het erf van 
laatstgenoemde Cornelis heeft een lange geschiedenis. Ja zelfs een 14e-eeuwse lijkt het52. 

Toen had Jan Willemszoon Coman een huis en hof in de vrijheid wat Wijtman Godevaart Delyensoon van 

 

 

 
41  Lindeind 70; Otw,R.164,40v;  
42  Otw,R.182,25v;  
43  Otw,R.197,6v;  
44  Otw,R.204,28;  
45  Otw,R.212,29v;  
46  Otw,R.236,los papier;  
47  Otw,R.242,52v;  
48  Otw,R.259,82;  
49  Otw,R.267,36;  
50  Otw,R.274,45;  
51

  Otw,R.330,17; GA.241,2;  
52

  sH,R.1180,729; sH,R.1182,439; Otw,R.205,34v;  
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hem heeft verkregen. Wijtmans broeder Goyart werd de volgende eigenaar alvorens dit huis kwam aan 
Henrik, natuurlijke zoon van Jan van den Dijck. Van die Henrik heeft Henrik die Haen Jan Borchmanszoon het 
verkregen. Nycoel Nycoels volgt hem op. Op 15 maart 1397 komt het huis van Nycoel wijlen Nycoels zoon 
aan Herman Swertveger Arnt Cleynaelszoon53. Op 23 juni 1402 heeft Herman zijn huis tussen Gerit 
Smoelners erf en het erf van Jan van Ele overgedragen aan Henrik van Krekelhoven, die belooft 20 
Stramprooise en 20 nieuwe Gelrese gulden te betalen, voor de ene helft op Sint Bartholomeusdag en voor 
de rest op de volgende Lichtmis. Nadien schijnt het in handen te zijn geweest van Jan Henriks van den 
Avoort54.  

Jan de Meyer, Peter Smeyerszoon verkocht zijn huis aan Bernd die metselaar, de zoon van Jan Bac van 
Abcoven. Die doet er in 1433 afstand van ten behoeve van Peter van Laerhoven, zoon van Jan Aart Peter 
Toelensoen55. Een erfpacht uit dit huis heeft Bernd verkocht aan Andries Heyen, zoon van Jan Heyen56, die 
reeds in 1441 er eigenaar van blijkt te zijn57. Wanneer Kerstiaan en Jan, de zoons van Andries Heyen, en hun 
zuster Heilwich in 1452 delen, krijgt Kerstiaan dit huis `bider Lynden`, strekkend van de straat `totter 
gemeynen stroem toe` 58. Het jaar daarop verkoopt Kerstiaan het aan zijn broeder Jan, waarschijnlijk een 
weduwnaar59, want diens zoon Jan Jan Heyen ziet af van vernadering60. Jan Heyen belast zijn huis nogal 
zwaar61 - in 1492 nog met een erfpacht van een mud rogge af te dragen aan Henrik Gijsbrechts van den 
Scaepdijc62 - zodat na een brand de druk te zwaar is geworden en Henrik van den Scaepdijc in 1497 overgaat 
tot opwinning van de afgebrande hofstad63. Koper daarvan wordt Gerit Claaszoon van Berck, die er evenwel 
enkele weken later reeds Willem Embert Goossens - een Van den Borcht 64- eigenaar van maakt65. Willem 
die in een Bossche akte Willem Engbert sCosters genoemd wordt66, bouwt weer een huis67. Het wordt 
daarom weer belast68, maar andermaal te zwaar. Willem geeft zijn huis met al de huisraad en zijn getouw 
nog over aan zijn zwager Embrecht Jan Heymans69, doch heer Gijsbrecht van den Scaepsdijc wint het huis 
weldra op70 en het wordt verkocht (in 1512) aan Jan Jacob Doremans71, die ook in 1516 en 1536 als eigenaar 
nog wordt vermeld72. Er drukt dan als last op twee rijnsgulden aan de persoon van Gestel. Op 30 december 
1538 heeft Jan zijn huis tegen een erfpacht van een mud rogge uit aan Willem Gerits Verbrugge73 die het, 
daartoe gemachtigd bij testament van zijn vrouw, in 1555 verkoopt aan Jacob Peter Peter Peynenborch74. 
Die heeft een zoon Wilem en een dochter Marie. Na de dood van haar ouders eigenaresse geworden van dit 
huis75, heeft Marie het in 1585 verkocht aan Cornelis, zoon van Jan Rutten de oude76. Maaike, de weduwe 

 

 

 
53  Zie genealogie Cleynael;  
54

  sH,R.1209,250v;  
55  Otw,R.148,14;  
56  Otw,R.150,16v;  
57  sH,R.1211,206; sH,R.1219,17v;  
58

  Otw,R.160,4v;  
59

  Heilwich Heyen is wellicht gehuwd met Willem Ansem Moelners, Jan met Juut Gerit Aartsdochter; Otw,R.161,18v;  
60

  Otw,R.161,11;  
61

  Otw,R.188,21; sH,R.1261,513v; sH,R.1231,35;  
62

  Otw,R.197,34;  
63

  Otw,R.202,5v;  
64  Otw,R.211,41;  
65  Otw,R.242,52v;  
66  sH,R.1266,49;  
67  Otw,R.202,13;  
68  Otw,R.206,17v;  
69  Otw,R.213,los papier;  
70  Otw,R.216,6; Otw,R.216,15v;  
71  Otw,R.220,24v; Otw,R.220,29v; Otw,R.237,28v;  
72  Otw,R.242,26; sH,R.1305,307v;  
73  Otw,R.242,52v;  
74

  Otw,R.259,82; zie genealogie Baedsen;  
75

  Otw,R.284,13v;  
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van Cornelis, is hertrouwd met Peter, de zoon van Jan Peter Moij77. In 1610 gaat Maaike af van haar recht 
van tocht, onder voorbehoud van het levenslang gebruik van de grote kamer en de hof. Ook voor haar 
tweede man wordt aldus gezorgd. Peter moet echter genoegen nemen met een voorkamerke in plaats van 
de grote kamer, indien hij Maaike zou overleven. Door de afgang van de tocht komt de volle eigendom van 
dit huis aan Anthonis, Maaikes zoon uit haar eerste huwelijk.  

 

Antonis Cornelis Jans bezit in 1636 een `huys ende X roeyen hooffs ende 1½ roey dries`, een stuk land van 
drie lopense en 12 roeden van de weduwe van Herman van Iersel in de Peperstraat en `eenen dries ende 
weye over Schepersdijck van de weduwe Thomas Colijns` ter grootte van twee lopense en 16 roeden. Hij 
wordt wegens zijn gebruik en welvaren dan aangeslagen voor een oord78. Ten westen van Antonis’ huis, 
tussen het huis van Antonis Cornelis Jans en dat van Marie, weduwe van Adriaan Adriaanssen, welke hierna 
ter sprake komt, bezat in 1636 Willem Marcelis van Gestel nog een huis met een hof van 22 roeden. Meer 
onroerend goed had die niet, maar hij werd voor zijn welvaren toch even hoog aangeslagen als Antonis. 
Anthonis Cornelis Jan Rutten is getrouwd met zijn buurmeisje Adriana, dochter van Willem de Loos, bij 
welke hij een dochter, Cornelia, heeft verwekt. Deze, gehuwd met Peter Janssen, zit er nog in 164179. 

In 1645 heeft Antonie Smits ook dit erf reeds in handen80. Antonie Herbert Jan Smits is gehuwd met een 
weduwe Van der Aa, Jenneke, dochter van Huibert Henxtheuvel, welke uit haar eerder huwelijk een zoon 
Govert van der Aa had81. Antonie behoort tot de geziene poorters van Oisterwijk. Hij zit in de schepenbank 
en is heiligengeestmeester82. Van beroep is hij brouwer. Wanneer hij in 166083 zijn huis opnieuw heeft 
opgetimmerd staakt hij het tappen van bier. In zijn schoon nieuw huis komt alleen wijn en brandewijn op 
tafel, terwijl er het klein bier nog slechts gebrouwen zal worden84. Hier zijn drie zoons te vermelden: 
Geraard Antonie Smits (ook schepen) heeft uit zijn huwelijk met Jenneke, dochter van Joorden van Beurden 
als erfgenaam vier kinderen: Adriaan, Cornelis, Adriaantje en Barbara; uit zijn huwelijk met Perijntje, dochter 
van Jasper Adriaans van den Boer85, in 1678 gesloten, zijn meerdere kinderen geboren, ondermeer Elisabeth 

 

 
76  Zie genealogie Cleynael;  
77  Otw,R.304,55;  
78  GA 241,2;  
79  Otw,R.335,16;  
80  Otw,R.339,12v;  
81  Otw,R.330,17;  
82  Otw,R.394,-;  
83  GA 222,1;  
84

  Otw,R.477,196; Otw,R.247,7;  
85

  Zie onder Lindeind,Bacxbogaard achter 5;  
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en Jenneke86. Jan Antonie Jan Herbert Jan Smits is in 1665 getrouwd met Marie, een dochter van Adriaan 
Verhoeven. Uit hun huwelijk zijn geboren: Herbert, Antonie, Gerit, Allegonda (gehuwd met Cornelis van 
Poppel) en drie in 1695 nog onmondige kinderen, met name Anna, geboren in 1674, Maria en Arnoud. Na 
Jans vroegtijdige dood is Marie Verhoeven hertrouwd met Jan van den Elsakker. Uit dit tweede huwelijk is 
nog een dochter Hendrina van den Elsakker geboren, over welke nog wordt gesproken bij de behandeling 
van Lindeind nummer 4287. Een derde zoon van Antonie Smits, Embert Smits, - ook schepen - is in dit 
verband het belangrijkst88. Deze krijgt op 9 januari 1676 door de weduwe van zijn vader, haar voorzoon, en 
zijn twee broeders toegescheiden een huis bij de grote Linde met een brouwhuis, ketel en verder 
gereedschap, `peerdstal`, schuur en hof89, omheind met doornenheggen. Op dit goed rust als last het 
onderhoud van drie roeden dijk en voorts een schuld van 300 gulden aan de weduwe van Cornelis Comans. 
Zoals vanzelf spreekt heeft Embert het vaderlijk bedrijf van de herberg `In de drie Zwaantjes` en de 
brouwerij voortgezet90.  

Het houden van een herberg was niet zonder gevaar. Embert Smits verloor eens bijkans zijn schoonzoon 
Otto van Vaerle door een steek ter rechter zijde `van sijn ruggestrongh`, aan deze Otto toegebracht door 
iemand uit Moergestel toen die op 7 juni 1693 ten huize van Marten van Boxtel `een keers op het uijtgaen 
uijtgeblasen heeft91.  

Rond 1700 schijnt Embert Smits zijn brouwerij te hebben gestaakt. In 1701 wordt gesproken over `de 
Brouwketel gestaen hebbende ten huijse van Embert Smits, ende alsnu staende achter seeckere huijsinge aen 
de zuijtzijde der Cappelle alhier twintich tonnen` groot92. Met een dergelijke ketel viel Antonie Smits in 1657 
in de op een na hoogste klasse voor de bieraccijns93. De kinderen en erfgenamen uit het in 1670 gesloten 
huwelijk van Embert Smits en Jenneke Hendriks van Liemdt scheiden en delen op 17 maart 172494. Johan 
Smits (1678 - 1731), de pastoor van Oisterwijk, doet daaraan niet mee, maar in 1728 krijgt hij de Dorenakker 
toebedeeld95. Francis Embert Smits (1674 - 1846) en Hendrina, zijn zuster, welke te Moergestel op 28 
februari 1694 getrouwd is met bovengenoemde Otto van Vaerle, krijgen dit huis waarin Francis weer het 
brouwersvak ging beoefenen96. De overige erfgenamen zijn Govert Embert Smits (1685 - 1733), kinderloos 
gestorven97, zijn broeders Michiel (1679 - 1739), een koopbrouwer98 en Herbert (1690 - 173799) en zuster 
Bello (1687 - 1748) tesamen de grootvaderlijke stede in de Gever krijgen, waarover hiervoor onder Lindeind 
6 is verteld. Het onder Lindeind 6 behandelde huis komt aan Anna Maria Smits (*1670) welke als jong meisje 
de roofoverval bij haar grootvader heeft meegemaakt en in 1724 reeds weduwe is van Arien van de Pasch. 
Zij krijgt ook een stuk akkerland, geheten de Koningseik, een reeds eeuwenlang vermeld stuk grond in de 
Schijf. Embert Smits’ derde dochter, Barbara Smits (*1683) is gehuwd met Peter Fijmen.  

In mei van het jaar 1700 zat deze Peter eens in de herberg van Willem Lombaerts in Haaren te steggelen 
over het woord `prins`. Peter Peter Lambert Vuchts voegde hem toe dat Peter prins van Barbelschuts was, 
hetgeen deze, die dronken was, wonderlijkerwijze ernstig griefde. Hij daagde Peter voor Bossche schepenen, 
maar Peter snauwde dat hem daartoe de macht ontbrak en zei. `Dachvaert mijn klooten`. Peter Fijen smeet 

 

 

 
86

  Otw,R.378,II,14; Otw.R.410,105v; GA 250,8v; GA 256,25v;  
87

  Otw,R.403,123;  
88  In Otw,R.502,86v wordt nog gewag gemaakt van Jenneke, dochter van Antonie Herberts Smits;  
89  Otw,R.370,II,3;  
90  Otw,R.477,125; Otw,R.502,170;  
91  Òtw,R.502;  
92  Otw,R.503,84; Otw,R.477,196;  
93  GA 248;  
94  Otw,R.485,136v;  
95  Otw,R.414,248v; hij sterft voor 5 februari 1732: Otw,R.415,177v;  
96  Otw,R.503,11v;  
97  Otw,R.416,82;  
98

  Otw,R.503,87; Michiel was in 1717 getrouwd met Willemijn , dochter van Peter van Heck, weduwe van Jacobus de Loos;  
99

  Herbert is op 19 december 1717 voor schepenen getrouwd met Cornelia Bossaerts, weduwe van Johan Versteyne;  
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woedend enkele glazen op de grond en riep: `Tsa, boer, gij zijt te oud, haalt een zoon of zwager van u`. Hij 
vat Peter Vuchts bij de hals en samen tuimelen ze over de vloer. De vrouw van Willem Lombaerts roept: 
`Help, helpt, want Fijmen heeft zijn mes uit`, en de kastelein vermaant: `Fijmen, siet wat ghij doet`. Er vallen 
messteken en Peters verklaring dat hij op het lijf werd gelopen toen hij terugkeerde van `zijn water loosen` 
en toen terugstak, klinkt niet erg geloofwaardig100. Peter sterft niet in zijn bed! 

Als zwager van de pastoor heeft Otto van Vaerle waarschijnlijk een vreemde indruk gemaakt. Zijn ouders zijn 
Jan Jansen van Vaerle en Marie, dochter van Anthonis de Loos101. Zijn vader Jan van Vaerle wordt rond 1670 
stadhouder te Moergestel `als sijnde de eenighste bequaemste persoon ende schepen van de religie omme 
tselve stadthouderampt aldaer te bedienen`. Gereformeerd als hij is, komt Jan van Vaerle uiteindelijk ook in 
aanmerking voor het drossaardambt in Moergestel102. Mogelijk raakte Otto van Vaerle in de familiekring van 
de Smitsen verzeild omdat in het huishouden van Emmert Smits als houkinderen, Johanna en Maria van 
Vaerle103 werden verpleegd. In 1728 wordt omschreven welk deel Otto van Vaerle van het hier behandelde 
goed bezit: de grote keuken, de grote kamer aan de westzijde, de grote kelder, de zomerkeuken, het voorste 
gebont van de brouwerij, met de helft aan de westzijde van de zolder, gescheiden op de middelschouw van 
De Drie Zwaantjes en de helft van de binnenplaats104. Deze helft is in 1733 verkocht aan Isabella - doorgaans 
geheten Bello - Smits105. Wanneer haar broeder Francis, die de andere helft van het huis heeft, in geldelijke 
moeilijkheden geraakt, gaat Bello denken aan een kostcontract. Een maand voor haar dood, op 1 maart 
1748, draagt ze haar woning over aan Cornelis van de Wiel106, getrouwd met Johanna, een dochter van Otto 
van Vaerle107. 

 

In 1728 ging de woning van Francis Embert Smits vormen: de voorkamer aan de voorzijde, de opkamer, de 
achterste kleine kamer, de geut, het portaal of de ingang van de huizing, waarvan de deuren moeten 

 

 

 
100  Otw,R.503,37; Otw,R.503,43;  
101  Otw,R.351,100,Otw,R.403,111; Otw,R.416,63;  
102  Otw,R.502,1;  
103  GA 250,14v; GA 256,12; GA 259,7;  
104  Otw,R.486;  
105  Otw,R.416,63;  
106

  Otw,R.489,68v; Otw,R.419,233;  
107

  GA 1231,borgbrief d.d. 25 oktober 1732;  
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worden uitgebroken en binnen zes weken worden dichtgemaakt, de kleine kelder, de oostelijke helft van de 
zolder van de huizing De Drie Zwaantjes, de stal aan de huizing met de schuur en twee schoppen daarachter, 
alsmede het achterste gebont van de brouwerij tot de balk toe (eveneens binnen zes weken te slopen), de 
helft van de hof aan de oostzijde (eveneens middendoor te delen) en de helft van de plaats, middendoor te 
delen op de middelschouw. Op deze aanzienlijke bouw drukten ook aanzienlijke lasten, namelijk de helft van 
200 gulden aan het Vrouwenhuis, 100 gulden aan de erven van Bartholomeus van Turnhout, 100 gulden aan 
de schutterij van Sint Sebastiaan en een roede dijk over de Banbrugge gelegen. Wegens wanbetaling van de 
bede van het jaar 1726 wordt op 16 december 1747 beslag gelegd op het gedeelte van Francis Smits108 over 
de Linde en in het begin van 1748 wordt Hendrik Kivits in een openbare verkoop eigenaar van het in 1728 
afgedeelde goed van De Drie Zwaantjes, waarvan de geut inmiddels is verbouwd tot een vertrek en waarvan 
de schoppen zijn verdwenen, alsmede van de brouwerij met de ketel, de kuip, koelbak en eest en de trap 
daarin109. Deze brouwerij werd in 1743 verworven110. Het was maar een gedeelte van de oorspronkelijke 
ruimte voor de brouwerij want Bello Smits droeg aan Cornelis van de Wiel nog over (behalve de poort en de 
put) een lege hoek in de brouwerij. 

Hendrik Kivits verkoopt zijn deel op 9 januari 
1759 aan zijn oosterbuur Willem van Beijnen, die 
kort tevoren, op 24 augustus 1758, alreeds het 
deel van Cornelis van de Wiel verwierf111. Nog 
steeds heet het erf zich dan uit te strekken van 
de straat tot de sloot. Willem van Beijnen heeft 
in De Drie Zwaantjes herberg gehouden. Wegens 
wanbetaling van de verpondingen over 1769 en 
1770 heeft hij echter al zijn bezittingen, zowel 
het hier behandelde goed alsook het onder 
Lindeind 6 ter sprake gebrachte, verspeeld. Bij 
de openbare verkoop van 14 december 1771 
komt dit alles aan de griffier meester Sjoerd 
Rypperda112. De brouwerij heeft die laten 
staan113. 

Meester Sjoerds zoon, de vrederechter Jan 
Rypperda komt als eigenaar te boek wanneer de 
registers van het kadaster worden aangelegd114. 
Diens jongste dochter, gehuwd met de 
kantonrechter meester Abraham Hendrik de 
Balbian Verster, erft het goed.  

De eigendom van de gemeente Oisterwijk heeft 
het verval van zo zuinig bewaarde 17e-eeuwse 
hoofdbouw van het huis, waar voor enkele jaren 
nog enkele zilveren munten uit de 17e eeuw onder de vensterbank vandaan kwamen, niet kunnen 
verhoeden. De hof is na de totstandkoming van de Balbian Versterlaan verkaveld geraakt, niettegenstaande 

 

 

 
108  Otw,R.489,59;  
109  GA 228,21v; GA 228,126;  
110  Otw,R.418,139v;  
111  Otw,R.423,80;  
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113
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een plaagstrook115 hem scheidde van de weg. Notaris Leonardus Eduardus Hendrikus Maria America behield 
zich het achterste stuk voor toen hij de opstal verkocht en hield een middenmoot over toen hij het zuidelijke 
uiteinde in 1958 verkocht aan116 Franciscus Martinus Berkelmans, schoenfabrikant, als mondeling 
gemachtigde van de N.V. Schoenhandel v/h de firma weduwe M. van den Berg. Laatstgenoemd uiteinde is in 
1968 aan de gemeente Oisterwijk gekomen. 

  

 

 

 
115

  Notaris L.E.H.M. America te Oisterwijk, 20 januari 1959;  
116

  Notaris P.H.F. Hueges te Udenhout, 21 mei 1958. 
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overzicht 
 
 

   
  LINDEIND 7(-I)  
   
  oostelijk deel 
  Zebrecht Vervijns 
  Jan Vonck 
18-2-1420 huis jvr Hadewich wede Godevaart van Brecht 
20-4-1430 
20-5-1430 

huis Willem van der Zidewinden 

26-1-1437 
17-5-1437 

huis Dirk van Gurkem z. Thomas Keymer 

  Andries Hoernken z. Andries Hoppenbrouwers 
  Gerit van Berck 
4--5-1447 huis Willem van der Zidewinden 
  Gerit Robben z. Robbrecht die Joede die Clock (1470) 
  Dingen Gerit Robben 
  H.Geesttafel van Oisterwijk 
12-1-1485 huis Antonis n.z. Aart Wanghe x Aleid die Becker 
5-3-1533 huis Ariaan Thomaas Martens 
6-8-1541 huis Peter Claas Jan Timmermans x Marijken Wouter Roelof Peynenborch xx Peterken Jan van Gilse 
13-4-1554 huis Jan Claas Timmermans x Anna Jan Verheyen 
13-1-1563 huis Cornelis Cornelis Moels 
21-6-1583  Joost Thomas Timmermans x Marie Peter Wouter Roelof Peynenborch (opwinning) 
8-3-1589 afgebrand Henrik Peter Rutger Timmermans 
18-2-1598 afgebrand Goossen Peynenborch Wouterszoon x Lijsbeth Lombaerts 
  met L7-II 
4-12-1634 huis schuur Adriaan en Frans zn Goossen Peynenborch 
9-3-1636 huis schuur Antonis Herbert Jan Smits x Jenneken d. Huibert Henxtheuvel 
1641  met L7-III 
1676 huis brouwerij (1692) Embert z. Antonie Smits x Jenneke Hendriks van Liemdt De Drie Zwaantjes (1691) 
17-3-1724 huis brouwhuis schuur 2 schoppen Francis en Hendrina (x Otto van Vaerle) krn Embert Smits Drie Zwanen 
14-5-1728   
16-3-1733 
4-4-1743 

huis brouwerij Francis en Bello Smits De Drie Zwaantjes 

29-2-1748 
1-3-1748 

huis Hendrik Kivits en Cornelis van de Wiel x Johanna d. Otto van Vaerle De Drie Zwaantjes 

24-8-1758 
9-1-1759 

huis Willem van Beijnen De Drie Zwaantjes 

24-12-1771 huis schuur brouwhuis mr Sjoerd Rypperda, griffier van het kwartier De Drie Zwaantjes 
  met Lindeind 6 
4-6-1814 huis stalling koetshuis Jan Jacob Middelaer x Johanna Christina Heshusius nr 187 
11-7-1820 huis remise stalling Jan Rypperda, vrederechter nr 187 F.291/294 
1873 huis schuur mr Abraham Hendrik de Balbian Verster 
1915 huis schuur NV Maatschappij Siebengewald te Rotterdam na 1918 F.1639 met afbraak van de schuur aan de oostkant 
1918  afsplitsing van achtererf en straat naar de Lind, zie L6A 
1918 werkplaats Alphonse G.J. Hamers F.1660 
1928 werkplaats NV Nederlandsche Sigarenfabriek De Huifkar 
  B298, na 1947 De Lind 42 
  gemeente Oisterwijk 
   
   
  LINDEIND 7-II 
   
  middelste deel 
v.1389 huis Jan van Eel, schoenmaker 
  heer Gielis van Dusel 
v.1401  Meeus de Wit 
28-2-1429 huis Claas Meeus Witten 
28-2-1433 huis Willem Andries Sappeels 
22-3-1433 huis Margriet des Volders natuurlijke dochter Henrik Plumen 
v.1445  Hendrik Jan Brabant 
1449  Nijs die Cuper z. Henrik van den Heergraft 
1451  Willem van Haren Willems 
  Gerit Daems z. Laureis Daems (=? van Berc) 
  Jacob n.z. Henrik Brievinc 
v.1476  Gerit Groy z. Geraard Groy 
  Jan Groy 
  H.Geesttafel van Oisterwijk 
3-11-1491 huis Jan Jans de Brouwer x? Engel mr Jan Wijtmans (wede Roelof Peynenborch) 
2-5-1531 huis schterhuis  
13-1-1550 huis achterhuis Jan en Jenneken krn Jan Jan de Brouwer 



 
© De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 7  •  15 

20-9-1558 huis Jan Jan Jan de Brouwer 
18-11-1559 huis Joachim Peter Roelof Peynenborch 
3-8-1563 huis Tielman Aart Scheutkens x Marie 
4-12-1570 huis Wouter Peter Wouter Peynenborch 
  Goossen Wouter Peynenborch (1615) 
  zie geheel 
   
   
  LINDEIND 7-III  
   
  westelijk deel 
  Jan Willem Coman 
v.1389  Wijtman Godevart Delyen 
  Goyaart Godevaert Delyen 
  Henrik n.z. Jan van den Dijck 
  Henrik die Haen Jan Borchmans zoon 
  Nycoel Nycoels 
1397  Herman Swertveger Arnt Cleynaels zoon 
1402  Henrik van Krekelhoven 
  Jan Henriks van der Avoort 
  Jan de Meyer Peter Smeyerszoon 
  Bernd die metselaar z. Jan Bac van Ophoven 
19-5-1433 huis Peter van Laerhoven z. Jan Aart Peter Toelen 
v.1441  Andries Heyen z. Jan Heyen 
1452  Kerstiaan Andries Heyen 
1453  Jan Andries Heyen 
  Henrik Gijsbrechts van den Scaepdijc (opwinning) 
22-2-1497 huis Gerit Claas van Berck 
12-3-1497 hofstad Willem Embert Goossens (van der Borcht of sCosters (1498)) x Antonia 
10-11-1509 huis Embrecht Jan Heymans 
  Henrik Gijsbrecht van den Scaepsdijc (opwinning) 
24-2-1512 huis Jan Jacob Doremans 
30-12-1538 huis achterhuis Willem Gerits Verbruggen x Aleit Peter Brenders 
7-12-1555 huis klein huis Jacob Peter Peter Peynenborch x Marie Wouter Jan Gielis 
  Marie d. Jacob Peter Peynenborch 
13-5-1585 huis Cornelis Jan Rutten de oude x Maaike (xx Peter z. Jan Peter Moij) 
14-8-1610 huis Anthonis Cornelis Jan Rutten x Adriana d. Willem de Loos 
11-2-1641 huis Antonis Herbert Smits 
  zie geheel 
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