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Op de hoek van een aantal uitvalswegen aan de oostzijde van de Lind werd hier rond 1862 een 

statig wit huis gebouwd voor professor Dr Petrus Wellenbergh, directeur van de 

Rijksveeartsenijschool te Utrecht. Oude krantenberichten spreken van ‘Huize Nieuwerhoek’. Dit 

rijksmonument heeft onder een schilddak een middendeel van twee verdiepingen. Het is 

versiert met pinakels, geblokte pilasters, een cordonlijst en kroonlijst. Het wordt al meer dan 40 

jaar bewoond door de familie J.S. van den Akker. 
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92 in den Helm 
Onder dit nummer moet het fraaie herenhuis, vroeger bewoond door de accountant P. R. van Rij, en voordien 

tot 1955 door juffrouw Elisabeth Henriette Frederika Bloemink, en gelegen op de hoek van De Lind en de 

Boxtelsebaan, besproken worden.  

 

Het oudste schepenprotocol vermeldt de opwinning van een huis en hof in de Vrijheid. Jan Brabant heeft de 
eigendom daarin voor de vorm overgedragen aan Jan van Tyghelt, de zoon van Jan van Catwyc1. Vervolgens 
is het huis gekomen aan Juut, de dochter van Diederik van den Houtfoert, dezelfde als Juut Fyen2. Nadat 
Juuts zuster Sophie door het wegwerpen van een halm gerechtelijk te kennen heeft gegeven op dit huis 
geen prijs te stellen (dus halmelijk had vertegen) heeft Juut, bijgestaan door haar zwager Jan, de zoon van 
Alout Smeyermans rond 1421 verkocht aan Denis Godevaart Koylaerts een huis en hof met grond en 
toebehoorten ‘beyden dreyboem en byden huse ende hove wilneren Jans van Catwyc’3.  

 
 
 
1  Otw,R.143,88; 
2  Otw,R.153,28; 
3  Otw,R.143,88; 
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Denis heeft dit huis, gelegen tussen het erf van Jacob Stevens en dat van Jan van Tyghelt, zoon van wijlen 
Jan van Catwyc, benevens een straat op 25 april 1426 overgedragen aan Lambrecht, de zoon van Servaas 
van Eertbruggen4. Kennelijk heet Lambrechts vader Faas; vond de secretaris deze naam te gemeenzaam dan 
gebruikte hij Servaas of Bonifaas. 

In 1430 belooft Lambrecht Faassen van Eertbruggen een erfpacht van een mud rogge aan de rijke 
Bosschenaar Coenraad van Boechem5, alsmede een lijfpacht van een half mud rogge uit dit huis ‘aenden 
dreyboem’ aan Claus geheten Lupprecht Henrik Lupprechtszoon en Aleid, zijn vrouw, natuurlijke dochter van 
Gielis Smoelneers6. In 1432 belooft Lambrecht nog een pacht van een mud rogge aan de bakker Henrik van 
Vucht, zoon van Henrik die Rademeker; de wanbetaling van deze pacht leidt in 1532 tot een opwinning van 
het onderpand7. Dit is in 1444 van Faas Faassen van Eertbruggen8 en heet in 1456 te bestaan uit twee 
huizen9. Bonefaas geheten Faas, de zoon van Bonefaas, de zoon van Bonefaas van Eertbruggen is de laatste 
van der Eertbruggen die dit erf heeft bezeten. In 1454 heeft hij (dan Servaas genoemd) zijn ‘huysken met 
enen hoefken met synen guden ende toebehoerten’, gelegen binnen de Vrijheid’after die Lynde en aen den 
dreyboem’ voor een erfpacht uit het naastgelegen erf verkocht aan Jan Engbrecht Borchmans10.  

 

 
 
 
4  sH,R.1197,101v; 
5  Otw,R.147,11; 
6  Otw,R.147,145v; 
7  sH,R.1804,83; zie ook sH,R.1207,41v; sH,R.1245,233; sH,R.1247,448; sH,R.1296,185v; sH,R.1365,117; 
8  Otw,R.154,39; sH,R.1213,238; 
9  sH,R.1226,102; 
10  Otw,R.162,17; 
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Die erfpacht van vijf lopen kan Jan Borchmans dan nog binnen zeven jaar lossen met tien gouden peter. Hij 
schijnt drie erfgenamen achtergelaten te hebben. Peter Jan Emmen heeft eenderde in een huis ‘by den 
dreyboem teinden oesterwijck’ in 1465 verkocht aan Claas Gerits van Berck, maar na enkele weken is die 
koop door Henrik, de zoon van wijlen Embrecht Borchmans vernaderd11. Claas heeft Henrik echter weten 
tevreden te stellen en is ook nog van een ander derdedeel, hetwelk hij kocht van Jan Jan Borchmans, 
eigenaar geworden12. Het derdedeel wat van Jan Borchmans is verstorven op Kathelijn Jan Borchmans is 
door haar evenwel verkocht aan Gerit, de zoon van Lambrecht die Groot, die een jaar tevoren - in 1470 - 
reeds de delen van Claas van Berck had overgenomen13. Nog eerder, in 1459, heeft Gerit het naastgelegen 
zuidelijk erf gekocht, maar daaraan is het onderhavige niet toegevoegd14.  

In het najaar van 1500 leeft Gerit nog. Drie kinderen van hem zijn bekend: Lambert, Jan en Engelken. Na de 
dood van Gerit heeft Lambert met Jan de helft van het huis bij de draaiboom, naast de ‘gemeyn heerbain 
daermen doer reyst then bosch waert’ opgedragen aan Engel15. Veertien jaar later, in 1522, na de dood van 
Jan en zijn vrouw Iken blijkt dit huis echter door zijn twee zoons, de bekende meester Andries Sgroten en  

       

 
 
 
11  Otw,R.172,28v; 
12  sH,R.1240,201; 
13  Otw,R.177,24v; 
14  Otw,R.166,40; 
15  Otw,R.212,6v; 
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Thomaas, in een erfdeling te worden betrokken. Thomas krijgt dan dit huis alsmede een stuk weide van zes 
lopense ‘tot Hoechcarchoven’ en ‘den Hoegen Acker’, een stuk land van vier lopense in de Schijf bij 
‘Cuypershoefke’16. Uit het huis gaat een erfcijns van 22 stuiver aan de rector van het altaar van Onze Lieve 
Vrouw.  

Zoals hierboven reeds opgemerkt, nadien, in 1532 is dit onderpand vervolgens opgewonnen door Peter 
Strijbosch Leonardszoon als man van Heilwich, dochter van Jan de Cremer, die het tesamen met land in 
Liempde op 24 oktober 1533 opdraagt aan Jan Lambrecht Arnts; deze maakt daar op 30 oktober de 
wolwever Antonis Willems de Loze eigenaar van17. Na Antonis de Loze schijnt meester Andries Sgroten er 
eigenaar van geworden te zijn18. In 1534 geeft die het huis op de hoek tegen een erfcijns van zes 
carolusgulden uit aan Anthonis Fransen van Esch19, het andere zuidelijk aangelegen huis behoudt hij. 
Antonis, die getrouwd was met Margriet, een dochter van Gielis Moonen, en waarschijnlijk in de Koestraat 
woonde, heeft in 1541 dit huis alweer overgedragen aan Henrik de wagemaker20, zoon van Lambert die 
Raymaker, ook geheten Henrik Lambert Michiels21 of Henrik Lambrechts Papen22. Henrik is waarschijnlijk 
kinderloos gebleven, want Cathelijn, zijn weduwe, moet Jacob, Adriaan en Willemken, kinderen van 
Lambrecht Michiels uitkopen alvorens ze in 1559 dit huis bij de draaiboom, naast Gommaar Wouter in den 
Helm, kan overdragen aan Wouter de Gruyter23. Wouter Claassen de Gruyter heeft het in 1561 weer 
overgedragen aan Jan Witlocx Janszoon24, die er in 1568 Henrik Jansen van Esch eigenaar van maakt25. Op 7 
februari 1576 heeft Henrik zijn huis achter de Linde overgedragen aan Antonis Henrik Roosen26. Kort hierna 
brandt het huis af, waarschijnlijk als gevolg van het oorlogsgeweld. Men laat het erf daarom maar 
opwinnen.  

 
 
 
 
16  Otw,R.226,57; zie ook sH,R.1296,340v; 
17  sH,R.1319,24v; sH,R.1320,12; 
18  sH,R.1306,350v; 
19  Otw,R.238,19; 
20  sH,R.1335,117; 
21  Otw,R.263,55; 
22  Otw,R.244,54v; 
23  Otw,R.263,55; 
24  Otw,R.265,40; deze Jan Witlox was getrouwd met Margriet, een dochter van Laureis Adriaans, wier geslachtsnaam Sgraten 

schijnt te zijn. Een ander vermoeden (namelijk dat de naam Sgroten zou zijn) wordt geuit door G. Berkelmans, Antonius 
Sgrootens geboortehuis, in De Kleine Meierij, jrg. 17,62; 

25  Otw,R.272,12; 
26  Otw,R.280,7v; 
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Dat gebeurt door Adriaan Peter Peynenborch als momboor der kinderen van Wouter Peynenborch aan wie 
een cijns van zes carolusgulden niet wordt betaald. Uiteindelijk komt het erf toch weer in de familie Roosen 
terug. Op 6 september 1593 heeft Peter Wouter Peter Peynenborch een afgebrande hofstad aan de 
draaiboom immers overgedragen aan Mattheeus, de zoon van dan wijlen Antonis Roosen27. Deze 
Mattheeus bouwt weer een huis ‘after de grote Lijnde bijden Bosch-dreyboom’ en naast de Helm en 
verkoopt dit op 17 maart 1611 aan Mattheeus, zoon van wijlen Denis Jan Bacx28. In 1619 woont die in 
Tilburg en zijn huis is Oisterwijk verkoopt hij dan aan Adriaan Cornelis van Beurden ten behoeve van diens 
zoon Cornelis29. In 1622 vermindert Adriaan nog de lasten op het huis van zijn zoon door bij heer Jan de 
Weer als rentmeester van de persoon en altaristen een in 1430 ten behoeve van het Sint Catharina-altaar 
gevestigde cijns van drie pond en vijf schellingen, welke in 1622 betaald wordt met 22 stuiver en drie oort, 
te lossen30. 

    

Op 3 december 1642 heeft Cornelis, de zoon van de dan alweer overleden Cornelis van Beurden voornoemd 
het op hem verstorven huis verkocht aan Jan Wouter Huibert Maes31. Omdat het huis nu een 80 jaar niet 
meer wordt vervreemd, moet over diens familie worden uitgeweid. Zijn vader heet Wouter Huibert Wouter 
Maas. Daaruit blijkt dat Jan ‘Maes’ reeds als geslachtsnaam draagt. Van genoemde Wouter zijn twee zonen 
bekend. De ene, Huibert, heeft uit zijn huwelijk met Jenneke, dochter van Aart Aarts van de Wiel vier 
dochters, te weten Jenneke, welke is getrouwd met Goris van Staen, Maaike, welke driemaal is gehuwd, ten 
eerste met Aart van Roessel32, ten tweede met Aart Jans van Nuys en ten derde met Antonis Gijsberts 
Peynenborch, voorts Engeltje, welke is getrouwd met Joost Bartholomeussen Momboirs en tenslotte 
Adriana, getrouwd met Peter Jan Martens33, de andere zoon is de genoemde Jan. Uit zijn huwelijk met 
Cornelia, dochter van Wouter Cornelis Heymans, heeft hij één dochter, Marie geheten, welke is gehuwd met 
Herman Hendriks Versteynen34.  

Over de verdeling van de nalatenschap van Herman Versteynen na de dood van diens weduwe35, konden de 
erfgenamen het kennelijk niet eens worden. Dit huis is derhalve in een openbare verkoop gebracht ten 
gevolge waarvan Hendrik, Jenneken en Huibert Brayes als man van Eiken, zoon en dochters van Herman 
Versteynen, benevens Goyaart en Gijsbert, meerderjarige zonen van Jan Gijsen uit Maria, ook een dochter 
van Herman, hun viervijfde deel in dit huis met een halve lopense hof in 1724 hebben afgestaan aan hun 
deelgenoot Francis de Cort36.  
 
 
 
27  Otw,R.288,27; 
28  Otw,R.305,30v; 
29  sH,R.1520,21v; 
30  Otw,R.316,4; 
31  Otw,R.336,154v; 
32  W. de Bakker,De stamvader der Van Roessels, in De Brabantse Leeuw,jrg. 17 (1968),159; 
33  Clompmakers: zie onder Lindeind 103A; 
34  Otw,R.269,II,19; 
35  GA 223,47v; GA 225,64; 
36  Otw,R.413,213; 
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Mondeling heeft die het huis verkocht aan de weduwe van Rochus van den Pasch in Den Bosch. Het huis 
werd door de eigenaresse verhuurd voor bewoning door twee huishoudens, ondermeer aan Francis de 
Groot en Jan Ketelaars, alsmede Cornelis de Groot en Gerard Smits. Laatstgenoemde is in 1746 de enige 
huurder en wordt eigenaar van het huis in 1749 wanneer dit door Simon van den Pasch en Maria, de 
weduwe van Rochus van den Pasch, in een openbare verkoop wordt gebracht37. In 1757 heeft Gerrit Nelis 
Smits huis en hof overgedragen aan de vier kinderen uit zijn tweede huwelijk met Pieternella van Oers38, te 
weten Cornelis, Johanna, Anna Maria en Maria. Ze verhuren het huis, maar omdat de verpondingen niet 
worden opgebracht, raken ze het weer spoedig kwijt. In november van het jaar 1768 wordt het door de 
vorster Hendrik Block in een publieke veiling verkocht aan Hendrik Kievits, de mulder, oud-eigenaar van het 
zuidelijk aangelegen erf39.  

     

Door in 1776 5½ roeden te kopen van Jacob Jan Althoffer40 heeft Hendrik Kievits dit erf de hedendaagse 
diepte gegeven41.  

Hendrik was in Oisterwijk verzeild geraakt door zijn vrouw. Hij was geboortig van Den Dungen. Toen hij als 
weduwnaar van Adriaantje Lodders in Gilze woonde, maakte hij kennis met een jongedochter uit Oisterwijk, 
Geertrui, de dochter van Antonie Lamberts Versteynen, met welke hij op 18 januari 1749 ten overstaan van 
Bossche schepenen in ondertrouw is gegaan42.  

Na de dood van Geertrui als weduwe van Hendrik Kievits wordt dit huis op 10 juli 1804 toegescheiden aan 
een neef van Hendrik, Cornelis Kievits43. Hendrik Kievits schijnt dit huis zelf te hebben bewoond sedert hij  

 
 
 
37  Otw,R.420,26v; 
38  Otw,R.472,19v; 
39  Otw,R.426,76v; 
40  Zie onder Lindeind 94 en 95; 
41  Otw,R.429,205v; 
42  sH,SA,DTB 543; 
43  Otw,R.501,--; 
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zich, rond 1781, uit zaken terugtrok. Cornelis Kievits wordt opgevolgd door zijn zoon Adriaan44, geboren uit 
het huwelijk met Adriana van der Loo. Deze was ‘horlogiemaker’. Hij trouwde met Johanna Barbara, een 
dochter van de notaris Cornelis Bolsius45. In zijn herberg, De Prins genaamd, vindt in 1833 de openbare 
verkoop plaats van de goederen van zijn schoonvader46. 
 

     

 
 
 
44  F.240: huis en erf (9):F.241: tuin (2); 
45  Na Adriaan Kievits hebben de bakker Cornelis Paymans en de landbouwer Jan Cornelis Timmermans dit huis nog in 

eigendom bezeten; 
46  Otw,N.3938,119. 
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overzicht 
   

  LINDEIND 92 de Prins 
   
  Jan Brabant 
  Jan van Tyghelt z. Jan van Catwyc 
  opwinning 
  Juut d. Diederik van den Houtfoert (= Juut Fyen) 
15-4-1421 huis Denis Godevaart Koylaerts 
25-4-1426 huis Lambrecht z. Servaas van Eertbrugge 
 2 huizen  
  Servaas (Faas) z. Faas z. Bonefaas van Eertbruggen 
21-6-1454 huisje Jan Engbrecht Borchmans 
5-12-1465 1/3 Claas Gerits van Berck 
20-12-1470 
16-10-1471 

huis Gerit z. Lambrecht die Groot 

12-2-1508 huis Engel d. Gerit die Groot 
  Jan Gerit sGroten x Yken 
24-11-1522 huis Thomas z. Jan Gerit die Groot 
31-8-1532 2 huizen opwinning wegens 1 mud rogge 
  Peter Strijbosch Leonardszoon x Heilwich d. Jan de Cremer 
24-10-1533 2 huizen Jan Lambert Aarts 
30-10-1533 2 huizen Antonis Will em de Loze 
  mr Andries Sgroten 
28-3-1534 huis Anthonis Fransen van Esch x Margriet d. Gielis Moonen 
30-5-1541 huis Henrik de wagemaker z. Lambert die Raymaker (= Henrik Lambert Michiels of Papen) x Cathelijn 
v1556 
20-7-1559? 

huis Wouter Claassen de Gruyter, rademaker  

  opwinning wegens 1 mud rogge ? 
29-11-1559 2 huizen Peter Leonard Strijbosch x Heilwig Jan de Cremer ? 
  Wouter Claassen de Gruyter, rademaker 
22-10-1561 huis Jan Jan Witlocx  
28-2-1568 huis Henrik Jansen van Esch  
7-2-1576 huis Antonis Henrik Roosen  
  met erf oost L92A 
  opwinning wegens 6 ka gld 
  krn Wouter Peter Wouter Roelof  Peynenborch,  
  Peter Wouter Peter Peynenborch 
6-9-1593 afgebrande hofstad Mattheeus z. Antonis Henrik Roosen  
17-3-1611 huis Mattheeus Denis Jan Bacx  
11-10-1619 huis Cornelis z. Adriaan Cornelis van Beurden x Jenneke Joorden Jan de Greve 
13-4-1633 huis Cornelis z. Cornelis van Beurden  
3-12-1642 huis Jan Wouter Huibert Maes x Cornelia d. Wouter Cornelis Heymans  
  Herman Henrik Versteynen x Marie d. Jan Wouter Huibert Maes 
30-5-1724 huis ½ L Francis de Cort x Cornelia Hermen Verstijnen 
30-5-1724 huis ½ L Rochus van den Pasch x Marie L92 
13-1-1749 
18-10-1757 

huis Gerard Nelis Smits (1708-?) x Henrica Hendrik Teurlings xx 1743 Pieternella van Oers 

15-11-1768 huis schuur schop Hendrik Kievits(1715-1779) xx Geertrui d. Antonie Lamberts Versteynen (?-1804) 
1-4-1776  hierbij erf 5 ½ R ten O van dit erf en dat van wede Elias Nouwens 
10-7-1804 huis stal schuur Cornelis Kievits (1755-1815) molenaar x Adriana van der Loo  F.240/241 
1854 huis Adriaan Cornelis Kievits (1809-?) horlogemaker  x 1830  Johanna Barbara Cornelis Bolsius 
1854 huis Cornelis Paymans (1827-1893), bakker x 1853 Cornelia de Kroon (1823-1889) 
1862 huis dr Petrus Hendrikus Jacobus Wellenbergh (1814-1875) directeur Rijksveeartsenijschool te Utrecht x 1844 

Antonia Aletta Geertruida Koumans Smedingh (1823-1879); na 1862 F.582erf; na 1863 F.607/608 nieuw 
huis; koopt ook de aanliggende erven; na 1871 F.754, 756 

1878 huis Jacobus Rutger Wellenbergh (1846-1899), grondeigenaar  na 1879 F.1019 
1882 huis Francis Hofman (1843-?), leerlooier x 1877 Allegonda Maria van der Worp (1848-?);  na 1882 F.1053 
1885 huis Antonius Cornelis Johannes van Tomputte (1843-1902) brouwer x 1874 Dorothea Arnoldina Henrica Duijs 

(1847-1882) xx 1883 Maria Petronella van cden Enden (1857-1950),  na 1885 F.1116 
1889 huis Madeleine Maria des Tombe (1862-1945) x 1882 Johan Adolf de Jonge van Zwijnsbergen (1860-1945)  na 

1889 F.1187 
1918 huis Henri Otto Charles Bloemink (1866-1935), geneesheer x 1910-1923 Jurina Wilhelmina Rauwerda (1873-

1960) 
1919 huis Elisabeth Henriette Frederika Bloemink (1879-?) te ‘s-Gravenhage 
1949 huis Pieter Reijer van Rij (1901-1982),accoutant x 1930 Johanna Cornelia Vente (1900-1990) 
   
  B186; na 1947 De Lind 54 
   

 


