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Op een viertal middeleeuwse erven aan de oostzijde van De Lind, waaronder op de hoek van de 
Peperstraat de herberg De Leeuw, werd in 1928 de tweede parochiekerk van Oisterwijk gebouwd, 
toegewijd aan de H. Joannes van Oisterwijk, een der 19 martelaren van Gorcum, die in 1572 in Den Briel 
omwille van hun geloof vermoord werden. Ze werden in 1867 heilig verklaard. De bouwpastoor van deze 
kerk, die toen slechts voor de helft tot stand kwam, was Jan van der Weerden. Die bouwde deze 
driebeukige basiliek met toren af in 1952. Architecten waren vader H.W. en zoon G.H.F. Valk. Het is een 
rijksmonument. 
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Lindeind 94 en 95 de Brakken 
De kerk van de parochie van de Heilige Johannes van Oisterwijk werd tussen mei 1927 en mei 1928 gebouwd 
in een hof met paardenstallen. In de 18e eeuw lagen hier twee erven. Dat wat het nummer 94 kreeg, vormde 
toen echter slechts de helft van een 16e-eeuws erf. De andere helft daarvan behoorde in 1736 tot het als 
nummer 95 aangeduide erf. Om een en ander verdient het de voorkeur deze 18e-eeuwse erven tesamen te 
behandelen. Op de rij afgaande spreken we eerst over het meest noordelijke. 

 

Lindeind 94  
De oudst bekende eigenaar van dit erf is Wijtman Jan Wijtmans, wiens weduwe reeds in 1421 wordt 
genoemd1. Deze heet Engelbeer en is wellicht een dochter van Willem Wouter Poynenborch en Mechteld, 
de dochter van Dirk Bliec2. Immers Wijtman Jan Wijtman kocht van zijn ‘zwager’ Willem Wouter 
Peynenborchs een stuk land in de Schijf ‘after Oesterwijck tusschen den Vuchtpat ende Pauwels Zaghers 
ende Jans zijns brueders’, hetwelk ‘Diederick geheyten Blyecke gecregen hadde jegen Gheryds zoen wilneer 
Zebrecht Nerincs’ en bij huwelijkse voorwaarden gaf aan genoemde Willem Poynenborch, zijn ’zwager’. Dit 
stuk land is in 1446 door Wijtmans kleinzoons Wijtman en Lambrecht van den Nuwenhuys verkocht aan 
Hessel Jan Hessels ten behoeve van diens moeder Margriet, de natuurlijke dochter van Gerit van Laerhoven.  

Engelbeer schijnt evenwel niet de vrouw te zijn bij welke Wijtman Jan Wijtmans zijn kinderen heeft verwekt. 
In 1433 immers hebben de kinderen van Kathelien, ‘Elisabeth Henric Custersdochter’3, al het goed verkocht 
wat hun is verstorven van heer Jan Wijtmans natuurlijke zoon van dan wijlen meester Jan Wijtmans die een 

 
 
 
1  Otw,R.143,80; 
2  Otw,R.156,32; 
3  Zie de genealogie Houtappels; 
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wettige zoon was van Elisabeth Henric Costersdochter, ‘soe waer die guede ghelege syn, eest in haerde, in 
weke, in diepe, in droege’ en een hunner, de bekende Willem Gerit Wyten, heeft ’geloeft dat hi Heylwige’ 
zijn zuster, ’die hier nyet tegenwoerdich is, soe wanneer si voer oghen coeme, die selve sal doen vertyen 
halmelic’.4 Deze zoon van Elisabeth Henric Costersdochter leidt echter op een dwaalspoor. Wijtman 
verwekte zijn kinderen bij Engelbeer5.  

In datzelfde jaar 1433 heeft meester Jan, zoon van wijlen Wijtman Jan Wijtmans nog een erfpacht van een 
half mud rogge, welke Jan van Laerhoven te gelden placht bij Jan Lodewych Sbyes Aartszoon ’op onser 
vrouwen dach purificatie’, en welke Wijtman Jan Wijtmans kocht van zijn broeder Claus en die weer van Jan 
Lodewychs voornoemd ’sine neve’ en welke naderhand meester Jan toegevallen is in een erfdeling met Aleid 
zijn zuster, verkocht aan Jan, de zoon van Jan, de zoon van Jan Wijtmans6. Aan genoemde Aleid is het hier 
besproken erf in 1433 toegescheiden7. Zij zit hier als weduwe van Hein Meeussen van den Nuwenhuys in 
14348. Haar kinderen worden als eigenaars in 1444 genoemd9. Tot hen behoort Lambrecht Henriks van den 
Nuwenhuys, ook genaamd Lambrecht Wijtmans10. Die heeft drie dochters welke in 1487, na de dood van 
Lambrecht en haar moeder Heilwich Henrik Godertsdochter11, delen12. Aleid is dan getrouwd met Gerit, de 
zoon van Peter Poinenborch, Sophie met Herman de zoon van Dirk Goyaart Back en Hadewich is ongehuwd. 
Hadewich krijgt ondermeer een ‘stucsken’ beemd in de Koestraat, gelegen tussen het erf van Margriet, de 
weduwe van Adriaan Beelen en haar kinderen en dat van Roelof van Dongen, strekkende van de straat 
‘totten molenloop’. Gerit Peynenborch krijgt het huis ‘after der Lynden daer Lambrecht Wijtmans in bestarf’. 
Hij moet een erfcijns van een pond payment betalen aan het Sint Kathelinenoutaar in Tilburg.  

Aan heer Gerit van den Scaepdijck en heer Reiner Croes belooft Gerit Poynenborch in 1497 om jaarlijks een 
erfpacht van een half mud rogge af te dragen aan de persoon en de altaristen in de kerk van Oisterwijk13.  

 

 
 
 
4  Otw,R.148,28v; 
5  Otw,R.157,9v; 
6  Otw,R.148,27; 
7  Otw,R.148, los papier; 
8  sH,R.1204,186; 
9  Otw,R.154,39; 
10  sH,R.1239,508; Otw,R.191,25v; 
11  Otw,R.164,13; 
12  Otw,R.193,25v; 
13  Otw,R.202,19; sH,R.1265,194; sH,R.1270,207v; 
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I  
In 1509 is hij dood, evenals zijn vrouw. Hun zoon Ariaan met zijn zusters Heilwich, Peter, Kathelijn en Aleid 
verkopen dan aan Jan de zoon van Wouter Claes, een huis en hof met grond en toebehoorten hetwelk 
wordt afgedeeld van het ouderlijk huis wat Ariaan bewoont14 en daags voor Sint Thomasdag in 1522 door 
de erven Gerit Peynenborch wordt overgedragen aan de secretaris meester Jan Lombaerts ten behoeve van 
Ariaans schoonvader Laureis Jan Groys. Enkele weken later, op 3 januari 1523, heeft Ariaan Gerit 
Peynenborch dit huis weer vanwege zijn schoonvader overgedragen gekregen. Behalve de erfpacht aan de 
persoon en altaristen, alsmede de erfcijns aan het altaar te Tilburg, drukt dan als last op het huis een erfcijns 
van drieenhalf pond aan de erfgenamen van Dirk van de Wouwe in den Bosch15.  

Ariaan Peynenborch heeft uit zijn huwelijk met Aleid Groeys vier kinderen achtergelaten: twee jongens, 
Gerit en Jan, en twee meisjes, Aleid welke is getrouwd met Adriaan Dirk Backs en Engel welke is gehuwd 
met Jacob Antonis Jan Jacobs, een Sberen. In 1548 wordt aan laatstgenoemde dit huis toegescheiden. In 
1552 is Engel zo ziek dat zij op 12 november van dat jaar met Jacob een testament maakt ten behoeve van 
de langstlevende van hen beiden16.  

Jacob Antonis Sberen heeft dit huis derhalve kunnen overdragen aan zijn vader, die het op 28 maart 1553 
verkoopt aan Andries Mattheeus Jan Wijtmans17. Die draagt het in 1557 weer over aan Ariaan Danklof 
Groys, maar die raakt het door vernadering kwijt, want op 4 april 1562 komt hij voor schepenen verklaren 
‘dat wijlen Marten Peter Luenissen tanderen tijden met zijnen gereeden en blinkenden penningen van hem 
bij rechte van naerderschappen gelooft ende gequeten heeft gehadt alsulcken huyse’, alsmede dat hij toen 
was ‘wijckende vanden voirscreven huyse ende bekennende hem maede daer van bloede te wezen’, en ‘zijne 
uutgeleeghde penningen van voorscreven Marten al ende te volle ontfangen te hebben’18.  

Na deze verklaring van Ariaan Danklof Groys hebben Joorden Peter Leunissen en Jan Cornelis Vermeer als 
momboors van Aleid en Marie, dochters van genoemde Marten bij Anna dochter van Cornelis Vermeer, dit 
huis overgedragen aan Jan Elias Sberen, die evenwel anderhalf jaar later, op 31 december 1563 , de zoon 
van de voormalige waard in De Leeuw op de hoek van de Peperstraat, Antonis zoon van Andries Henrik 
Goossens, tot eigenaar maakt. Op 7 november 1564 heeft Antonis alweer overgedragen aan Pauwels 
Antonis Corstens19, ook genoemd Pauwels Antonissen de smid20. Op 28 februari 1579 heeft Pauwels zijn huis 
achter de Linde overgedragen aan Lambert Gerits de Bont, staande diens reeds voor juni 1559 gesloten 
huwelijk21 met Anna dochter van Simon Vos van Heusden, weduwe van Henrik de Verwer, wat kinderloos 
bleef. Na de dood van Lambert wordt derhalve voor de helft in dit huis gerechtigd Elisabeth, de enige volle 
zuster van Lambert, weduwe van Adriaan Jan Poirters en hertrouwd met Henrik Aarts de Molder. Lamberts 
ouders zijn Gerit Lenaart Gerits die Bont en Goesken die Loze Willemsdochter22. Doordat Gerit Lenaarts de 
Bont nog hertrouwde met Aleid Peynenburch23 had Lambert de Bont nog een halfbroer Wijnand en een 

 
 
 
14  Otw,R.213,35;Aleid is in 1523 weduwe van Laureis Herman Molders, die bij haar een dochter Laureisken heeft verwekt. 

Heilwich heeft uit haar huwelijk met Jan Jacob Lipprechts twee zonen (Gerit en Wouter) en Peterken is gehuwd met Jan 
Antonis Meeussoen, Otw,R.226,49v; 

15  Otw,R.252,78;zie ook sH,R.1356,282; 
16  Otw,R.258,24v; 
17  Otw,R.257,42; 
18  Otw,R.266,17; hoe het maagschap kon bestaan is onbekend. Adriaan Danklof Groys is getrouwd (Otw,R.281,8v en 

Otw,R.282,102) met Catharina, dochter van Wouter Cornelis Canters bij Theeuw, dochter van Jan Henriks van de Wouw en 
Hadewich (Otw,R.237,40v); 

19  Otw,R.266,17; 
20  Otw,R.282,15; 
21  Otw,R.263,40v; 
22  Otw,R.252,72; Otw,R.283,II,25v; 
23  Otw,R.262,49v; 
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halfzuster Aleid, welke is getrouwd met de stamvader der Comansen, Adriaan Claas Goyaarts. Deze hebben 
echter nooit van Lamberts goed geërfd, want Elisabeth de Bont had twee zoons, Geraard en Jan Poirters24. 

Op 11 maart 1581 verkopen Henrik Aarts de Molder als man van Elisabeth de Bont tot de ene helft 
gerechtigd en Anna de weduwe van Lambert Gerits de Bont voor de andere helft, het onderhavige huis aan 
Jan Gerit Swekers. Bij wijze van koopsom heeft Jan aan Gerit Adriaan Poirters en Willem Aarts van den Wiel, 
zoon van Aart Willems van den Wiel bij Beatrijs, dochter van Simon Vos (dus erfgenamen van Lambert de 
Bont en zijn vrouw) beloofd om jaarlijks een cijns te gelden ten behoeve van de armen van het Wullen 
Ambacht ‘in laeffenis der ziele Lamberts’25.  

Jan Gerit Swekers verwekte bij een zekere Jenneke een groot aantal kinderen, van wie er in 1601, wanneer 
Jan dood is, nog zes onmondig zijn26. Jans oudste dochter is dan al getrouwd met Cornelis de zoon van Gerit 
Cornelis Ketelers, die Judicht, een dochter van Adriaan Huyben en Agnees Henrik van Houtsdochter, 
waarschijnlijk tot moeder heeft. Wanneer dit huis in de troebele tijden van de opstand afbrandt en het 
voldoen van de genoemde cijns van zes carolusgulden zwaar moet zijn gevallen, kan van de kant van 
Cornelis geen hulp verwacht worden. Diens vader Geraard Cornelis Ketelers is in 1599 ’belast met vier cleyne 
kijnderkens sonder moeder ende dat hij tot onderhoudt van den selve gheen jaerinnecomen en is hebbende 
dan hij met sijnen soeren arbeyt moet winnen ende dwelck hem in deses benouden tijt seer lestich is 
vallende’ 27.  

 

 
 
 
24  Otw,R.283,II,25v; 
25  Otw,R.282,75; 
26  Otw,R.296,37; 
27  Otw,R.307,50v; 
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Cornelis’ oom Claas Ariaan Huyben, ook geheten Claas Colen28 behoort in 1598 tot de dekenen van het 
Wullen Ambacht, en om het zegelhuis, hetwelk ‘inden jaere seven ende tachentich lestleden bijden 
hollantschen chrijsvolck is afffgebrant geweest’, te herstellen hebben die de voormelde cijns op 24 oktober 
1598 afgestaan aan Aart, de zoon van dan wijlen Wouter Willem Heymans. Aart heeft daarop, op 5 januari 
1599, de hofstad overgedragen aan Marten Dierks de Britter, de deken naast Claas Colen29. Tot 
wederopbouw van het huis komt die echter niet. Als weduwnaar van Cornelia dochter van Peter Bogaerts30, 
gaat hij in 1610 af van zijn recht van tocht in deze afgebrande hofstad, zodat zijn zonen Peter, Dierk en 
Willem die daarop kunnen overdragen aan Peter Marten Jans31, doorgaans Clompmakers geheten. Op 29 
november 1612 is er weer een huis gebouwd dat dan dient als onderpand voor 20 carolusgulden welke aan 
Nicolaas Jan Donckers worden beloofd32. In 1627 belooft Peter aan heer Gijsbert de Roy, priester en 
beneficiaat van de kathedrale kerk van Sint Jan in Den Bosch, een cijns van negen carolusgulden te betalen 
uit zijn huis en hof aan de Plaats omtrent de Linde, strekkende van ‘dat mercktvelt’ tot de ‘achterstrate 
geheyten de Peperstraet’, zulks ten behoeve van de studiebeurs welke zaliger heer Antonis Nouwen, in 
leven ook beneficiaat van de Sint Janskerk en cantor van het kapittel te Beek33, heeft gesticht34. Het 
aangelag is in die tijd drie lopense groot35.  

In 1636 wordt Peter Marten Jans wegens zijn ‘gebruyck ende welvaren’ aangeslagen voor twee oord. Hij 
gebruikt dan een huis met zestien-en-een-halve roede hof, ‘een stuck ackerlants inde hoeve des heeren van 
Asten, II lopensaet XXXV roeyen lants, als huerlingh een stucxken lants achter den dryehoeck XLVI ½ roeyen 
van hem Peteren gecomen, als eygenaer een stuck weyvelts neffen den Roeydijck I lopensaet XXIIII ½ roey’, 
een stuk akkerland in de Boxtelsestrate en een stukske eertijds Cornelis Antonis toebehorende, en van de 
weduwe van Adriaan Peters van den Wiel een stukske land achter Schuttersbogart van drie lopense en vier-
en-veertig roede en een dries aldaar van een lopense036.  

 
 
 
28  Otw,R.298,8;Otw,R.298,32;Otw,R.307,50v; 
29  Otw,R.293,46; 
30  Bedoeld is meester Willem Peter Bogaarts: Otw,R.307,23; Otw,R.311,78v; 
31  Otw,R.304,2v; 
32  sH,R.1487,156; 
33  A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen,IV,413; 
34  sH,R.1538,338v; 
35  sH,R.1539,270; zie ook sH,R.1507,236; 
36  GA 241,18v; 



 
© De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 93 • 7 

In 1660 heeft Oda dochter van Jan Cornelis Berthens, als weduwe van Peter Marten Jans, haar tocht in het 
huis op de ‘Lyntberch’ afgestaan aan haar zoon Cornelis de jonge, waarop die met zijn broeder Marten, 
Jacob Michiels als man van Jenneke, Reinier Aarts van de Ven als man van Heiltje, Willem Peter Bogaerts als 
man van Adriana, allen dochters van Peter Marten Jansen, ook handelend voor Cornelis de oude, hun 
broeder, aan Embert Peynenborch dit huis verkopen; aan Goossen Wouter Peynenborch de Aansenakker, 
een stuk land van drie lopense en 28 roeden in de Boxtelsestraat, en aan Wouter Emberts van Balthoven 
een ‘stucxken weyvelt’ aan de Roeidijk.  

Emberts weduwe, Maaike, heeft op 9 april 1697 de tocht in haar woonhuis met grond en hof, gelegen achter 
de grote Linde, overgedragen aan Willem Janssen ten behoeve van haar zoon Jan. Dit huis wordt daarop 
verkocht aan Matthijs Beris37. Ook die krijgt weer de onderhoudsplicht van een halve roei dijks over 
‘d’achterste brugge’.  

Matthijs Beris Emmen38 laat dit erf na aan zijn dochter Mijntje, welke uit haar op 17 mei 1702 gesloten 
huwelijk met Johan Backers de jonge, twee dochters heeft (Antonia, gedoopt op 21 januari 1706 en Jenne-
Maria, gedoopt op 16 november 1702, welke trouwt met Jacob van de Wiel39), en op 8 oktober 1710 
huwelijkse voorwaarden maakt met Cornelis Jacobs de Cort40, die in 1719 als eigenaar of bewoner wordt 
genoemd41. Hij wordt ook als eigenaar te boek gesteld wanneer de eerste huisnummering plaatsvindt. 

Enkele jaren nadien, in 1741, blijkt het huis evenwel bewoond te worden door Jan Jacobs van de Wiel en die 
leeft er lang en gelukkig, todat in 1761 zijn huis ‘is geheel afgebrandt’. De middelen voor een herbouw 
ontbreken kennelijk, doch Jan komt tot een vergelijk met de eigenaar van het zuidelijk aangelegen erf, Jacob 
Johan Althoffer. Op 6 mei 1769 heeft Jan Jacobs van de Wiel de afgebrande huisplaats met aangelegen hof 
bij wijze van donatie inter vivos opgedragen aan Hendrik Blok ten behoeve van Jacob Johan Althoffer. De 
vrijgevigheid in deze schenking onder de levenden was echter beperkt. Jacob Johan Althoffer moest 
namelijk een huis met twee woningen timmeren en dat waarin de kelder zou vallen voor het leven afstaan 
aan de ‘donateur’ en diens ‘jegenswoordige huysvrouw Anna Maria de Becker’42.  

De begiftigde geeft dit erf tesamen met het aangelegene nu een geheel nieuwe bestemming, zodat we voor 
de verdere geschiedenis van dit erf kunnen verwijzen naar dat van Lindeind 95, hiernavolgend. 

 

  

 
 
 
37  Otw,R.371,II,20v; 
38  Otw,R.371,II,44. Mogelijk moet in plaats van Emmen gelezen worden: van Eele: R.481,70; 
39  sH,R.406, dd 22-1-1760; 
40  Otw,R.481,90; GA 256,22v; 
41  Otw,R.469,245; 
42  Otw,R.427,13v; 
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II  
Het erf dat Jan Wouter Claessen in 1509 koopt van de kinderen van de hiervoor besproken Gerit Peter 
Peynenborch heeft vanaf dat jaar een afzonderlijke geschiedenis gehad en wel tot 1719, wanneer de 
eigenaar van het later als Lindeind 95 genummerde erf het koopt.  

Hierdoor lijkt de 15e-eeuwse toestand hersteld te worden. De eigenaar van het dan zuidelijkste deel, 
Engbrecht Borchmans, bezit waarschijnlijk ook dit tussenerf. Immers zijn schoonzoon, Aalbrecht Jan 
Lipprechts, die gehuwd is met Ieve Borchmans, verkoopt op 21 maart 1433 aan zijn zwager Jan, de zoon van 
wijlen Engbrecht Borchmans, een huis en hof, gelegen tussen een weg aan de overzijde waarvan het erf van 
Wijtman Jan Wijtmans ligt en tussen een erf van Claus Peter Beelaerts. Achter heet dit erf te grenzen aan 
grond van Aart Appels van Lucel. Genoemde weg behoorde bij het tussenliggende erf43.  

Jan Wouter Claessen schijnt een zoon te zijn van Wouter Claessoen en een zekere Engel44. Behalve een zoon 
Jan had dit echtpaar een zoon Tielman, van wie een zoon, Sebastiaan, bekend is45, en een zoon Wouter, 
alsmede drie dochters: Johanna, welke uit haar huwelijk met Goris Wouters van Eersel een zoon Wouter 
heeft; Marie welke trouwt met Jan Jan Hermans; en Peterken, welke trouwt met Willem Maas Nulants. Uit 
zijn huwelijk met Aleid, dochter van Gerit Zibben, kreeg Jan Wouter Claessen vier zonen: Frans46, Joost, 
Tielman (in 1539 nog onmondig) en een vroegtuidig gestorven zoon Wouter, die als enig kind een dochter, 
Wouterken, heeft achtergelaten47. 

  

Op 14 november 1515 heeft Jan dit huis overgedragen aan Aart Bartholomeeus Janszoon48, maar op 7 
augustus 1518 heeft die het weer teruggegeven49. Tesamen met zijn huisvrouw Aleid, dochter van Goyaart 
Andriessen, heeft Jan op 29 januari 1524 het overgegeven aan Wouter, de zoon van Jan Gielissen50. De cijns 

 
 
 
43  Otw,R.148,7; 
44  Otw,R.205,3v en 4; 
45  Otw,R.234,15 en 18v; 
46  Deze voornaam is dan nog heel zeldzaam; 
47  Otw,R.243,57; 
48  Vergelijk De Bont; 
49  Otw,R.219,39v; 
50  Otw,R.228,7; 
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van vier gulden waarvoor dit geschied is, heeft Jan met zijn vrouw op 26 mei 1525 reeds van de hand 
gedaan; koper daarvan werd Willem Pauwels Rijsbroeck51.  

Van Wouter Jan Gielis werd dit huis verkregen door Jan van Os. Deze was een natuurlijke zoon van Gerit 
Wouter Ymen, een wolverver, wiens huwelijk met Elisabeth dochter van Gijsbrecht de natuurlijke zoon van 
Wouter van Haren, kinderloos gebleven was52. Jan van Os Gerardszoon heeft te Oisterwijk in de 
schepenbank gezeten en is er heiliggeestmeester geweest. Tesamen met zijn vrouw Marie, dochter van 
Ariaan van Gorcum bij Goortken dochter van Cornelis Bacx53, heeft hij op 21 augustus 1554, korte tijd voor 
zijn dood, een uiterste wilsbeschikking getroffen, ingevolge waarvan de Tafel van den Heiligen Geest 55 
carolusgulden krijgt om na de dood van de eerststervende jaarlijks een mud rogge te verdelen. Tevens 
wordt bepaald dat de heiliggeestmeester momboor onder Jans kinderen moet zijn en als zodanig treedt 
Wouter Colff in 156054 op voor de kinderen van de voor- en nabedde. Als kinderen van Jan van Os kennen 
we Elisabeth de vrouw van Willem Henriks die Bruyn den ouden, en Genoveva55 de vrouw van Michiel, de 
zoon van Andries Winne van Weert56.  

Op grond van genoemd testament heeft Marie als weduwe het hier besproken huis op 21 april 1559 
verkocht aan Embrecht, de zoon van dan wijlen Goossen Embrechts. Embrecht schijnt zijn huis nog ooit aan 
zijn broeder Gielis te hebben overgedragen. Hij heeft het echter ook weer teruggekregen en op 4 april 1569 
verkoopt hij het aan Adriaan57 een zoon van Jan Claas Colen, beter bekend als Clinkbel58. 

Adriaans vrouw was Christina, een dochter van Frans Peter Peynenborchs en Marieken dochter van Pauwels 
Verhoeven59; zijn schoonouders woonden in de buurt60. Na Adriaans dood is Christina hertrouwd met Jan 
Elias Jans. Voordien is dit huis echter vervreemd. Op 6 augustus 1569 heeft Adriaan het overgedragen aan 
Jan Peter Timmermans61. Het jaar daarop koopt Jan van Peter Jans van Gestel een huis op de Vloet62 en aan 
Peter verkoopt hij het hier besproken huis ‘after de Lynde’, gelegen tussen het erf van Thonis Goossens en 
dat van Pauwels de smid.  

Peter Jans van Gestel houdt dit huis echter niet, maar draagt het over aan Jan de zoon van wijlen Jan Aarts63. 
Bedoeld is zijn schoonzoon, immers Willemken, dochter van Peter van Gestel, trouwde met Jan Jan Aarts 
van Gilze en werd de moeder van Aart Jans van Gilze.  

Deze Aart wederroept op 17 augustus 1575 zodanig testament ‘als hij onlancx voir heer Pauwels Hacken, 
cappellaen der kercken van Oisterwijck alleen ende nae doot van sijnder huysvrouwe’, Heilwich, dochter van 
Aart Willems van den Wiel, heeft gemaakt64. Uit het huwelijk van Aart en Heilwich is een dochter, 
Willemken, geboren. In 1576 is dat kind nog onmondig; voor 1601 is het getrouwd met Jan, zoon van 

 
 
 
51  Otw,R.229,25v; 
52  Gerit Wouter Ymen lijkt een kleinzoon van Gerit Ymen, die in 1426 reeds dood is en uit zijn huwelijk met een zekere Elisabeth 

als kinderen heeft: Peter (Otw,R.145,13v), Kathelijn, getrouwd met Jan Loenen, en Wouter Ymen. Cf Otw,R.149,60v; 
Otw,R.150,2v: Dirk Wouter Blockmans is getrouwd met Elisabeth, een dochter van Kerstiaan die Bontmaker bij Engelbeer, 
dochter van Wouter Ymen. Zie ook Otw,R.143,99. De edelman Jan Bac Berthouts verwekte bij Juut Ymen een natuurlijke 
dochter Elisabeth, welke is getrouwd met Andries Thonys: Otw,R.144,41v; 

53  Otw,R.243,34; 
54  Otw,R.264,40; 
55  Otw,R.233,29v; 
56  Otw,R.233,37v; 
57  Jan Claas Clinkbijl trouwde met Pauwels, dochter van Gerit Jan Sberen bij Pauwels, dochter van Gerit Jan Stevens 

(Otw,R.245,19v) en had een dochter Marie uit zijn huwelijk met Antonia, dochter van Adriaan Gerit Appels (Otw,R.261,76); 
58  Otw,R.273,14v; 
59  Otw,R.303,71; 
60  Lindeind 89; zie ook Lindeind 96,noot 20?; 
61  Otw,R.273,41v; 
62  Lindeind 26; 
63  Otw,R.274,40; 
64  Otw,R.279,34v en 36; 
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Lambert Jan Willen, die als haar weduwnaar65 op 23 augustus 1610 de rechten op een afgebrande hofstad, 
gelegen tussen het erf der weduwe Cornelis Antonis Goossens en dat van Peter Marten Jans, verwerft van 
Adriaan en Cornelis, zonen van Jan Aarts van Gilze bij Barbara, dochter van een zekere Willem66.  

In de vreselijke tijd van de opstand is het hier besproken huis dus kennelijk verloren gegaan.  

Onbekend is hoe dit erf vervolgens gekomen is in handen van Cathelijn, een dochter van genoemde 
Cornelis, de zoon van Thonis Goossens. Haar erven hebben het verkocht aan Wouter Peynenborch. Op 24 
april 1637 verkoopt Wouter Goossen Wouter Peynenborg aan Magdalena dochter van Willem Bernaerts en 
weduwe van Everart Niclaas van Someren een cijns van 15 carolusgulden uit zijn huis met erf, hof en 
boomgaard aan de plaats achter de Linde67.  

Het huiske, dat weer op het erf is gezet, wordt op 7 oktober 1677, tesamen met een akkerland in de 
Boxtelse straat, afgestaan aan Wouters schoonzoon Peter Augusto, die er dan al woonachtig is68.  

De Augusto’s zijn volkomen verarmd69. In 1714 wordt een rente van vijf gulden, te betalen op het Comptoir 
der Geestelijke Goederen, niet meer voldaan, weshalve op 11 juli 1719 door heer Herman Cremers, op 4 
februari 1715 gemachtigd door de rentmeester Jan Gansneb genaamd Tengnagel, het onderpand daarvoor, 
een huis met 12 roeden hof, verkocht wordt aan Peter Jan Adriaan Berthens, de eigenaar van het zuidelijk 
aangrenzende huis70. Dit erf deelt verder de belevenissen van het aanpalend erf.  

  

 

 
 
 
65  Otw,R.301,17; 
66  Otw,R.304,62v; 
67  sH,R.1513,460; 
68  Otw,R.371,II,44; 
69  Otw,GA 256,29: Peter Augusto en Maria, arm; GA 250,42v: de weduwe Peter Augusto, arm; 
70  Otw,R.469,245. 
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overzicht 
 

   

  Lindeind 94  
parochiekerk van de H.Joannes van Oisterwijk 

  I 

v1421  Wijtman Jan Wijtmans x Engelbeer d? Willem Wouter Poynenborch 

v1439  Aleid d. Wijtman Jan Wijtmans x Hein Meeussen van den Nuwenhuys 

v1451  Lambrecht Henrik Meeus van den Nuwenhuys (Wijtmans) x Heilwich Henrik 
Godertsdochter 

9-9-1487 huis Gerit z. Peter Poinenborch x Aleid Lambrecht Henrik Meeus Wijtmans 

1509  hiervan afgesplitst zuidelijk deel, zie L94-II 

20-12-1522 huis Laureis Jan Groys  

3-1-1523 huis Ariaan Gerit Peynenborch x Aleid Groeys 

16-11-1548 huis Jacob Antonis Jan Jacobs Sberen x Engel Ariaan Peynenborch 

  Antonis Jan Jacob sBeren 

28-3-1553 huis Andries Mattheeus Jan Wijtmans 

26-11-1557 huis Ariaan Danklof Groys 

4-4-1562 huis Jan Elias Sberen  

31-12-1563 huis Antonis z. Andries Henrik Goossens  

7-11-1564 huis Pauwels Antonis Corstens de smid  

28-2-1579 huis Lambert Gerits de Bont x Anna d. Simon Vos van Heusden (wede Henrik de Verwer)  

11-3-1581 huis Jan Gerit Swekers x Jenneke  

  opwinning wegens 6 ka gld 

  Wollen ambacht, 

24-10-1598 afgebrande hofstad Aart z. Wouter Willem Heymans  

5-1-1599 afgebrande hofstad Marten Dierks de Britter x Cornelia d. Peter Bogaerts  

26-1-1610 afgebrande hofstad Peter Marten Jans (Clompmakers) x Oda d. Jan Cornelis Berthens  

14-1-1660 huis Peter Embert Peynenborch  

  Embert Peynenborch x Maaike 

9-4-1677 huis Matthijs Beris Emmen 

  Johan Backers de jonge x Mijntje Matthijs Beris Emmen (xx Cornelis de Cort)  L94 

  Jan Jacob van de Wiel x Anna Maria de Becker 

1769  Jacob Johan Althoffer 

1777  Cornelis van Heusden 

1786  Johannes Antonisse x Petronella van Hemert 

1807  Hendrik Peter Reynen 

19-6-1822 huis Michiel Reynen (1766-1830), landbouwer, rentenier   de Brakken   F.247/253 

1837  Cornelis de Jong (1782-1861) x Johanna Maria Rijnen (1782-1861) landbouwers te Berkel 
en Cornelia Koolen (1815-1871) hvr Antonie de Kroon (1803-1851), bierbrouwer te 
Oirschot 

7-1-1858 6 woningen dr Pieter Hendrik Jacob Wellenbergh (1814-1875) directeur sRijks veeartsenijschool te 
Utrecht x Anthonia Alletta Geertruida Koumans Smeding na 1866 F.652/653 afbraak 

1866  zie verder bij L93 

1927  kerk van de H.Johannes van Oisterwijk 

   

  huisnummer B188; na 1947 De Lind 50 kerkgebouw H.Joannes van Oisterwijk 
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  II 

  zie zuid L95 

  Engbrecht Borchmans x Engelberen 

  Aalbrecht Jan Lipprechts x Ieve Engbrecht Borchmans 

21-3-1433 huis Jan z. Engbrecht Borchmans 

  Peter Jan Hollen 

24-10-1438 huis Aart Pauweter 

  afgesplitst zuidelijk deel, geheel tevoren zie L94-I 

  Gerit Peynenborch  

4-10-1509 huis Jan Wouter Claes 

14-11-1515 huis Aart Bartholomeeus Jans 

7-8-1517 huis Jan Wouter Claas x Aleit Goyaart Andries 

29-1-1524 huis  Wouter Jan Gielis x Willemken n.d. Adriaan van Vianen 

25-5-1532 huis Jan van Os n.z. Gerit Wouter Ymen x Marie d. Ariaan van Gor¬cum 

21-4-1559 huis Embrecht z. Goossen Embrechts  

4-4-1569 huis Adriaan z. Jan Claas Colen (Clinkbel) x Christina d. Frans Peter Peynenborchs (xx Jan Elias 
Jans)  

5-8-1569 huis Jan Peter Timmermans  

4-10-1570 huis Peter Jans van Gestel  

4-10-1570 huis Jan z. Jan Aarts (van Gilze)  

  Aart Jans van Gilze x Heilwich d. Aart Willems van den Wiel 

  Jan Aart van Gilze x Barbara Willems 

23-8-1610 afgebrande hofstad Jan z. Lambert Jan Willen x Willemken d. Aart Jans van Gilze 

  Cathelijn d. Cornelis z. Thonis Goossens 

17-1-1635 hofstad Wouter Goossen Wouter Peynenborch 

7-10-1677 huisje Peter Augusto 

  opwinning wegens 5 gld aan het geestelijk comptoir 

11-7-1719 hs 12 R Peter Jan Adriaan Berthens 

  zie verder zuid L95 
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Lindeind 95  

Reeds in 1389 schijnt Engbrecht Borchmans een huis naast het huis op de hoek van de noordelijke zijde van 
de Peperstraat te hebben bezeten1. Engbrecht en Ieve, zijn vrouw, laten dit na aan hun kinderen, van welke 
Ieve Borchmans haar deel in 1421 verkoopt aan haar broeder Engbrecht2. Nog datzelfde jaar heeft Engbrecht 
echter de helft verkocht aan zijn broeder Jan Borchmans3.  

 

In 1422 heeft Jan Borchmans zijn huis ‘after der Linde’, tussen het huis van Jan die brouwer Aart Zegerszoon, 
op de hoek, en dat van de kinderen Wijtman Jan Wijten, waarvan de hof grenst aan het erf van Aart Appels 
van Lucel, verkocht aan Claus Peter Beelaerts4. Deze Cleys is getrouwd met Griet, dochter van Laureins 
Feytkorens (die in de Koestraat woonde) en hij laat bij zijn dood, die het gevolg is van een manslag5, ook een 
zoon, Laureins, achter. In 1433 heeft Cleys er uitdrukkelijk mee ingestemd dat Griet, dan Jan Feytmans 
dochter geheten, haar leven lang in hun huis blijft wonen6. Mogelijk hangt dit samen met het gevaar van 
uitsterven van de nakomelingschap van Cleys. In 1462 lijkt dat uitsterven een feit geworden te zijn, want 
Peter Beelaerts laat dan toe dat Jan Jan Beelaerts en diens zuster Hadewich, de vrouw van Corstiaan Reinier 
Bitssone, de nalatenschap van Laureins Beelaerts mee delen7.  

De nieuwe eigenaar heeft de lasten niet meer opgebracht en na een gerechtelijke verkoop heeft Peter Jans 
van Laerhoven op 13 augustus 1470 het huis opgedragen aan Jan Peter Hollen. Hij schijnt zich een stukje van 
de hof voor te behouden, zodat de lasten op dit overgedragen erf slechts driekwart van 28 schellingen en 
vier penningen in oud Frans geld zijn8. Tevoren, op 12 februari 1470, werd dit huis vernaderd door Jan van 
Dommelen, doch hij deed weer afstand ten behoeve van Jan Peter Hollen en Henrik Willems die Meester en 
Henrik deed dadelijk na de verwerving ook weer afstand ten behoeve van Jan Peter Hollen, terwijl Aart, de 

 
 
 
1  Otw,R.169,11; 
2  Otw,R.143,80; 
3  Otw,R.143,96v; 
4  Otw,R.144,28v; 
5  Otw,R.148,36los-r-3, 29-11-1433; 
6  Otw,R.148,31v; 
7  Otw,R.168,26; 
8  sH,R.1239,508; 
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zoon van meester Aart van Rossum, ervan afziet ten aanzien van deze laatste rechtshandeling over te gaan 
tot vernadering9. Tegelijkertijd wordt aan Jan Hollen een erfcijns van vijf pond, te beuren op Sint Jansdag, 
overgedragen.  

In 1485 heeft Jan Peter Hollen zijn huis weer verkocht, tesamen met de erfcijns. Koper wordt Wouter zoon 
van Hubrecht Wouters van der Hoeven10. De erfgenamen van Gerit van Catwyc moeten uit dit huis 31 ½ 
stuiver11 beuren en de eigenaar is voorts gehouden een roede van de dijk te onderhouden. Huis en erfcijns 
zijn door Elisabeth, Wouter van der Hoevens weduwe, in 1496 verkocht aan Goyaart Jan Buckincks12 Het 
huwelijk van Goyaart en Marie, dochter van Jan Ghijben, bleef kinderloos. Voor 90 rijnsgulden verkopen hun 
erfgenamen het huis op 22 maart 1522 aan Willem Peter Bey, terwijl ze een cijns van drie rijnsgulden uit 
Goyaarts huis in de Koestraat, gelegen tussen het erf van Jan Robbrechts van Veen en dat van Aart die 
Becker, achter grenzend aan het erf van Claas Hoefs13, opgedragen aan heer Andries Wouter Stijnen ten 
behoeve van de persoon en de altaristen14. 

De erfgenamen van Marie Jan Ghijbendochter waren de kinderen van haar twee vooroverleden broers en 
haar twee zusters, te weten de zoons van Peter Jan Ghijben, Willem en Bartholomeeus geheten, de zoons 
van Bartholomeeus Jan Ghijben15, geheten Aart, Henrik, heer Peter, religieus te Averbode en Willem, ter 
vervanging van wien zijn dochters Margriet en Elisabeth worden genoemd, en voorts de natuurlijke zoon 
van Aleid Jan Ghijbendochter, Gerit Jan Wijten geheten en de wettige nakomelingen van Aleid verwekt uit 
haar huwelijk met Goyaart van den Laeck, te weten Dirk, heer Jan, ook religieus te Averbode, Aleid, de 
vrouw van Jan Wouter Claessen en de kinderen van Gijsbrecht Willem Kepkens, verwekt uit diens eerste 
echt met Kathelijn, ook dochter van Aleid Jan Ghijben en Goyaart van den Laeck, met name Willem Kepken, 
Jan en Aleid, en tenslotte Claas en Jenneken, kinderen van Henrik van der Avoert bij Jenneken, de tweede 
zuster van Marie Jan Ghijben.  

Erfgenamen van Goyaart Buckinck zijn waarschijnlijk een broeder en een zuster, te weten Peter, zoon van 
wijlen Jan Henrick Buckinck en Aleid, dochter van Jan Buckinck en vrouw van Everaard Jan Aartszoon. Voor 
hen treden Ariaan, zoon van wijlen Antonis Buckinck en Peter, de zoon van wijlen Peter Bey op. 

Als weduwnaar van Jenneken, dochter van Henrik Goessens, heeft Willem Peter Bey op 16 februari 1535 dit 
huis overgedragen aan Herman Herman Smolders; op grond van een testament was hij tot die overdracht 
bevoegd16.  

Op 15 mei 1562 dragen de zonen van Herman de Molder, Wouter en Herman geheten, Herman Cornelis 
Peter Appels als man van Elisabeth, een dochter van Herman de Molder, alsmede Adriaan Gijsberts van 
Gorcum en Aart van Eersel als momboors, ‘van den heer geset’, over Marijken, onmondige dochter van 
Adriaan bij Margriet, ook dochter van Herman de Molder, dit huis achter de Linde en naast Andries Henrik 
Goossens ‘inden Leeu’, over aan Antonis Gerit Goossens17.  

Deze laat het huis na aan zijn zoon Cornelis. Diens twee zoons zijn Cornelis en Antonis. In 1635 dragen 
Cornelis en de onmondige kinderen van Antonis dit huis, alsmede een ander noordwaarts daarvan gelegen, 

 
 
 
9  sH,R.1239,52; 
10  Otw,R.191,25v; 
11  In 1525 betaalt Willem Peter Bey een lopen rogge en 32 stuiver; sH,R.1303,232v; 
12  Otw,R.201,1; 
13  zie Lindeind 104; 
14  Otw,R.226,16v; 
15  Zie Lindeind 101; cf. Otw,R.229,18v; 
16  Otw,R.239,14; 
17  Otw,R.266,27; 
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hetwelk hun aankwam van een ’halfzuster Cathelijn’ dochter van Cornelis Antonis Gerit Goossens18 over 
aan Wouter de zoon van dan wijlen Goossen Wouter Peynenborch19.  

Wouter Goossen Peynenborch wordt in 1636 wegens zijn gebruik en welvaren voor twee oord aangeslagen. 
Hij is dan eigenaar van een ‘huys ende hoff groot XVI roeyen’ en een ‘weye inde Diese over de Banbrugge 
groot III lopensaet XXV roeyen’ en heeft als huurling een wei van een lopense en achttien roeden van Dierk 
Gerits, en een ‘weyvelt over de afterste brugge groot III lopensaet ende XXXIII roeyen van Peter sijn broeder’ 
20.  

Wouter Peynenborch is getrouwd met Heiltje21, dochter van Dierk Gerits van den Wiel. Hun zonen22 Peter, 
Goossen, Hendrik en Adriaan alsmede Peter Augusto als man van Antonia23 de dochter, hebben dit 
woonhuis met de grond en de zuidwaartse helft van de hof, met een steeg terzijde en de helft van de steeg 
tussen dit woonhuis en dat van Peter Augusto, op 2 april 1677 verkocht aan Jan Adriaan Cornelis Berthens. 
Dit huis is verbonden voor honderd gulden, verschuldigd aan Reinier Vuchts in de Drie Sterren in Den Bosch 
en de eigenaar moet, zoals vanouds, een roede van de dijk onderhouden24.  

Jan Berthens liet uit zijn huwelijk met Marie, dochter van Adriaan Pietersen, een zoon, Peter, achter. Marie 
is hertrouwd met Corst Timmermans, die als weduwnaar met vijf kinderen bleef zitten. In 1721 scheidt en 
deelt Peter met de kinderen van Corst. Hij krijgt dan eenderde deel van de Bacxhof25 en dit huis met zes 
roeden hof aan het Lindeind26. Jarenlang heeft Peter Jan Berthens hier nu gewoond27. Na 1756 worden ook 
regelmatig inwonende huurders van zijn huis vermeld. 

Na de dood van Peter Berthens is dit huis met erf van driekwart lopense in handen van Jacob Johan 
Althoffer gekomen. Diens broeder Hendrik Adriaan kocht het voor hem bij een gerechtelijke verkoop op 23 
februari 176928. In genoemd jaar verkrijgt hij ook het noordelijk aanpalend erf en op het verenigd bezit heeft 
hij een gebouw ’in ses woningen onder één dak getrokken’ gezet. Dit waren echt woningen voor de verhuur. 
Met name joden maakten er gretig gebruik van. In 1776 zitten er naast Pieter van de Loo en Jan Jacobs van 
de Wiel: Alexander Isacq, Benjamin Davids en Marten de Kort.  

Jacob Johan Althoffer wordt als eigenaar opgevolgd door Cornelis van Heusden in 177729 en die weer in 
178630 door een welgesteld katholiek, Johannes Antonisse31, welke is gehuwd met Petronella van Hemert. 
In oktober 1807 worden veel hunner onroerende goederen in een openbare veiling gebracht door hun 
kinderen en erfgenamen: Jan Antonie van Roessel als man van Bernardina Antonisse, Bernardus Antonisse 
en Hendricus Antonisse, die ook optreedt voor zijn broeder Frederik te Turnhout, en zijn broeder Johannes 
Mattheus die dan als marinier onder kapitein ter zee J. D. Musquetier dient aan boord van ‘s konings schip 
Zoutman op de rede van Texel. Het hier behandelde huis en hof, bestaande uit zes woningen onder één dak 
aan het marktveld, wordt voor 460 gulden verkocht aan Hendrik Peter Reynen32. Deze sterft te Huikelom op 

 
 
 
18  Cathelijns moeder heet te zijn: Anneke, dochter van Simon Arien Vos. Simon had echter slechts één dochter, Marie 

(Otw,R.311,13); zie Lindeind 101; 
19  Otw,R..329,5v; 
20  GA 241,18v; 
21  Haar moeder is: Christien, dochter van Aart Jacop Swaen: Otw,R.325,44; 
22  P. D. M. Pijnenburg,De Oisterwijkse tak, 78, noemt in plaats van Peter een Wouter, over wie overigens niets wordt 

medegedeeld; 
23  Zij gaan op 15 oktober 1664 in ondertrouw; 
24  Otw,R.371,II,17v; 
25  Zie Lindeind 103A; 
26  Otw,R.484,265; 
27  GA 225,64v; GA 228,191; 
28  Otw,R.426,112v; 
29  Otw,R.430,58; 
30  Otw,R.432,188; 
31  G. Berkelmans,Het Oisterwijkse college van twaalfmannen,in De Kleine Meierij,jrg. 13, (1960), no. 5,7; 
32  Otw,R.440,65v; 
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18 maart 1818 en zijn goederen worden in 1822 gedeeld door zijn zoon Michiel Reynen, dan landbouwer en 
naderhand rentenier te Enschot en Cornelis de Jong als man van Maria Reynen33. Buiten een huis aan het 
Kerkeind34, een teulland genaamd de Zandleegt en een teulland bij de Kievitsmolen, verkrijgt Michiel ook 
het hier besproken huis met aangelegen hof aan het Lindeind, geheten De Brakken35.  

Hij schijnt zonder nakomelingen gestorven te zijn, want het kadaster vermeldt later de vrouw van Cornelis 
de Jong en Cornelia Koolen, de vrouw van Antonie de Kroon als eigenaresse van dit goed. Van haar is het 
gekomen aan de directeur van de Rijksveeartsenijschool te Utrecht, doctor Pieter Hendrik Jacob 
Wellenbergh.  

Deze had te Oisterwijk een groot grondbezit. Meestal treedt in de notariële acten zijn pootmeester, Pieter 
Jansen, wonende op de Rozephoef, op als zijn vertegenwoordiger. Zijn weduwe, Anthonia Alletta Geertruida 
Koumans Smeding heeft kort voor haar dood echter hier gewoond, op den huize Nieuwerhoek36. 

Hun drie zonen, de grondeigenaar Jacob Rutger, de Utrechtse arts doctor Pieter en de burgemeester van 
‘s-Grevelduin Capelle, Herman Julius Wellenbergh beginnen hun bezittingen te Oisterwijk in de zomer van 
1880 van de hand te doen. 

  

  

 

 

 
 
 
33  Otw,N.5349,175; 
34  sH,Hypotheekkantoor 20-12-1907, deel 836,20, dagregister 68, no. 23; 
35  F.247: huis (15); F.248: huis (15); F.249: huis (15); F.250: huis (15); F.251: huis (15); F.252: huis, schuur, erf (15); F.253: tuin (2). 
36  sH,Hypotheekkantoor 20-12-1907, deel 836,20,dagregister 68,no. 23. 
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overzicht 
 

   

  Lindeind 95  
parochiekerk van de H.Joannes van Oisterwijk 

   

v.1389  Engbrecht Borchmans x Ieve 

24-2-1421 huis Engbrecht Engbrecht Borchmans 

15-4-1421 huis Jan Engbrecht Borchmans 

24-2-1422 huis (Claus Peter Beelaerts x Griet d. Laureins Feytkorens) 

21-2-1423 huis Ieve Engbrecht Borchmans 

  opwinning 

  Henrik Brabant 

  Jan van Dommelen (Dormalen?) 

17-2-1470 huis Jan Peter Hollen en Henrik Willem de Meester 

17-2-1470 huis Jan Peter Hollen  

  opwinning wegens 28 schellingen 4 groten 

  Henrik Bredebaart 

  Peter Jans van Laerhoven 

13-8-1470 hofstad Jan Peter Hollen  Servennehofstad 

30-12-1485 huis Wouter z. Hubrecht Wouters van der Hoeven x Elisabeth 

15-1-1496 huis Goyaart Jan Buckincks x  Marie d. Jan Ghijben 

12-3-1522 huis Willem PeterJan  Bey x Jenneken d. Henrik Goessens 

14-8-1523 huis (Peter Peter Bey en Goossen Henrik Aart Goossens) 

16-2-1535 huis Herman Herman Smolders 

15-5-1562 huis Antonis Gerit Goossens 

  Cornelis z. Antonis Gerit Goossens 

17-1-1635 huis Wouter z. Goossen Wouter Peynenborch x Heiltje d. Dierk Gerits van den Wiel 

  met erf noordwaarts L94-II 

2-4-1677 huis en ½ Z van erf  Jan Adriaan Cornelis Berthens x Marie d. Adriaan Pietersen (xx Corst Timmermans) 

15-12-1721 huis 6 R Peter Jan Berthens  L95 

  met noordelijker erf L94-II 

23-2-1769 huis ¾ L Jacob Johan Althoffer x Magdalena Adriana Croes (+1772) 

  zie verder L94-I 

1881  Petronella Leermakers (1821-1897) x Petrus de Backer F.1055 

1886  mr Alphons Marie Sassen (1844-1907), districtsschoolopziener x Anna Wijnanda 
Catharfina Maria Borel 

1904  Martinus van Hamont (1869-1951), schoenmaker x Johanna van Keulen 

1907  Hotel de Linde 

  zie L93 
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Lindeind 96 het Vorstershuis, geheten ‘die 
herberge in den Leeuwe’  

Op de feestdag van Sint Remigius de belijder in 1389 heeft Laureins, de zoon van Gerit Willems, tegen een 
erfpacht van 14 lopen een hofstad met hof en timmering uitgegeven aan Peter Henriks van den Dovelo1.  

 

Door Jan geheten Lupprechts zoon van Henrik Lupprechts schijnt deze pacht nevens het onderpand zelf te 
zijn verkregen, maar de pacht wordt als een afzonderlijk vermogensbestanddeel gehouden, want in 1408, op 
Sint Philippus-en-Jacobusdag, heeft Jan Lupprechts de 14 lopen uit dit huis beloofd aan Jacob van Ele Aart 
Houtappelszoon, als meester en provisor van de Tafel van den Heiligen Geest2; het onderpand wordt dan 
omschreven met de oude grensbepaling. Het ligt tussen ‘den wech die ter Borch waert geet’ en het erf van 
Engbrecht Borchmans, terwijl het achter grenst aan een erf van Peter heer-Ghijssone.  
Jan Lupprechts Henrikszoon trouwde met een Heilwich3. Zij hebben vier zonen en een dochter 
achtergelaten. De oudste zoon, Henrik, is getrouwd met Marie Joorden Brouwersdochter4 en heeft als 
kinderen Wouter, die wordt genoemd onder de erven van Elisabeth Gijsbrecht Batenwijf5, Claus, die in 1430 
Henrik van Ethen niet minder dan 300 gouden Frankrijkse kronen schuldig is6 en Ide, welke in 1426 al de 
vrouw is van Gerit Loyaert zoon van Gerit Loyaert7. Een tweede zoon van Jan Lipprechts Henrikszoon is 

 
 
 
1  Otw,R.169,11; 
2  GA ged.42,25; 
3  Otw,R.144,94;Otw,R.145,28v; 
4  Zie: Het altaar van de Heilige Dimpna; 
5  Otw,R.143,7; cf Lindeind 11; 
6  Otw,R.143,80v; 
7  Otw,R.143,59v;Otw,R.143,71; 
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Lauken, die is gehuwd met Ide Jan Feytmansdochter8; van een derde zoon, Jacob, zijn voorshands geen 
bijzonderheden met zekerheid bekend9. De vierde zoon, Aalbrecht, trouwt met Ieve Borchmans10. Elisabeth, 
de dochter van Jan Lipprechts Henrikszoon en Heilwich is getrouwd met Jan de brouwer, een zoon van Aart 
Zegers. Op 29 december 1419 heeft Jan die brouwer, die zijn woning schuin tegenover het hier besproken 
huis heeft gehad11, ten behoeve van zijn zwager Jacob afstand gedaan van dit huis12. In 1421 koopt hij het 
echter van hem voor 55 gouden gulden13. Het erf grenst dan achter het erf van Aart Appels van Lucel. 
We vernemen er voorts niets meer van totdat in 1460 de bovengenoemde 14 lopen niet meer worden 
afgedragen en Aart, de zoon van de provisor uit 1408, die eveneens meester van de Tafel van den Heiligen 
Geest is geworden, het onderpand in 1462 opwint. Nadat Henrik Janssoen het gericht heeft volvoerd, wordt 
het verkocht aan Jan Wouter Costers14.  
Wanneer die het vervreemdt, wordt het vernaderd door Willem van der Heyen Henrikszoon. Hij maakt 
tesamen met zijn vrouw zodanige uiterste wilsbeschikking dat hij dit huis kan vervreemden en dat doet hij, 
als weduwnaar, op 3 februari 1471 wanneer hij het opdraagt aan Gerit van Berck, een broeder van de 
bezitter van de Wijdenberg15. De lasten op dit huis zijn: meergenoemde erfpacht aan de Tafel van den 
Heiligen Geest, een pond payments, te betalen aan het ‘persoenscap’, twee phillipusdenieren in 
Mertenscijns, alsmede de plicht tot onderhoud van een roede van de dijk.  
Adriaan, de weduwe van Gerit van Berck, kreeg tot ‘naman’ een weduwnaar, Jan Noet, ons bekend als 
stadhouder van de schoutet. Op 23 januari 1506 hebben zij de tocht tegen een lijfrente overgedragen aan 
Marten Jan Peters, de man van Adriaans dochter Elisabeth van Berck16. 
Na hun dood wordt dit huis op de dag voor het feest van de Heilige Catharina in 1525 toegescheiden aan de 
zoon Gerit en de schoonzoon Lodewijk Sapeels. Het wordt dan omschreven als ‘die herberge inden Leeuwe 
opten hoeck vander Peperstraete’, tussen die straat en het erf van Willem Peter Bey en achter, in het 
oosten, grenzend aan het erf van Wouter van Heese17. Uit dit pand moeten dan vergolden worden de 
bekende 14 lopen rogge aan de Tafel van den Heiligen Geest, twee blanken erfcijns aan Jacob Emmen - dit is 
een cijns in Noorkenscijns welke we later zullen zien in handen van de abdij van Tongerlo - alsmede een 
pond en een lopen mout aan de persoon. 
Tegen een erfcijns van 30 stuiver jaarlijks te betalen op Allerheiligen doet Gerit, die dan reeds priester is en 
naar zijn moeder Van Berck genoemd wordt, daags voor Allerheiligen 153218 afstand van zijn rechten in de 
helft in een huis, erf, schuur, stal en brouwerij op de hoek van de Peperstraat ten behoeve van Andries zoon 
van Henrik Goossens van Carckhoven, de tweede man van zijn zuster Joostken19. Andries heeft hier herberg 
gehouden. In 1554 heet het goed te zijn: een huis, erf, schuur, stal en brouwhuis, genaamd In den Roden 
Leeuw, met een zesterzaad land, Herman Smelteners en Zib van Tilborg tot naburen hebbend20, en verkoopt 
op 10 november 1545 een erfpacht uit dit hele huis aan Elisabeth, de weduwe van Gijsbert van Riel21. 
Na zijn dood hebben zijn zonen Antonis en Merten Andries Henrik Goessens alsmede de momboors van hun 
onbejaarde broeder Henrik, te weten Henrik Embrecht Vercuylen en Willem Jan Mijssoen, huis en hof, met 

 
 
 
8  Otw,R.148,15; 
9  Otw,R.144,80; zie onder Lindeind 57; 
10  Otw,R.148,7;Otw,R.143,54v; 
11  Zie Lindeind 1; 
12  Otw,R.143,34v; 
13  Otw,R.143,71; 
14  Otw,R.169,11; 
15  Otw,R.176,4; 
16  Otw,R.210,8; 
17  Otw,R.229,49; 
18  Zie echter sH,R.1376,144v: 1530; 
19  sH,R.1317,17; 
20  sH,R.1364,588; 
21  Otw,R.249,57; 
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schuur en stal, genaamd De Leeuw, verkocht aan Laureis, zoon van Cornelis Hicspoirs22. Die was toen, op 6 
mei 1562, waarschijnlijk pas getrouwd met een nakind van Mark Willem Wijtmans23. In 1569 is hij alweer 
weduwnaar en op grond van het testament van Anna heeft hij de bevoegdheid de Leeuw te verkopen, 
hetgeen hij op 23 december van dat jaar doet24. Koper wordt Peter van Megen, een zwager van 
voornoemde Tonis Goessens, die aldus zijn buurman wordt25. Peter heeft Heilwich, dochter van Stoffel 
Poirters, tot vrouw26, maar we kunnen over hem kort zijn, want reeds in 1571, op 24 januari, heeft hij zijn 
huis al overgedragen aan Cornelis Antonis Aarts de Molder27. 
Het rentboek van de Tafel van den Heiligen Geest vermeldt de twee laatstgenoemde eigenaren niet en 
noemt als gelders van de 14 lopen ’Gerit van Berck uut sijnen huyse ende hoeve gelegen teynden 
Oesterwijck, neven der straten geheyten die Peperstraet daermen ter watermoelen waert gaet… nu Marten 
Jan Petersssen, nu Andries Goessens’, en vervolgens (ingeschreven met een andere hand) Claes Joesten de 
Beir28. Deze Claas de Beer was getrouwd met Geertruid, dochter van Bartholomeus Lombaerts. Doch van 
Lombaerts was het huis niet afkomstig, ofschoon de man van diens andere dochter, namelijk van Lambert 
Jans van de Heuvel, die getrouwd was met Kathelijn, dochter van Bartholomeus Lombaerts, ook in dit huis 
gerechtigd was. Claas Joost Peters de Beer heeft hem op 3 april 1627 de helft van dit huis afgestaan29. 
Lambert moet derhalve reeds een helft hebben bezeten30. In 1636 liggen er bij Lambert Hoevels huis ‘VII 
roeyen hooffs’ 31.  
Als Claas de Beer in het huis dat hij in 1627 heeft afgestaan, gewoond heeft, moet het hem toch altijd in 
volle scherpte voor ogen zijn gebleven. Vanuit zijn huis sleepte Claas Joosten de Beer zich in 1626 immers 
naar de kapel bij de Linde om boetvaardig genezing van zijn lamheid af te smeken. Zijn genezing is als een 
der opmerkelijkste gebedsverhoringen in Oisterwijk geboekstaafd32.  
Zijn zwager, Lambert Jans van den Heuvel, schijnt bij zijn dood van zijn zes kinderen er slechts drie te hebben 
achtergelaten. Een dezer is Berbel , welke zonder nakomelingen op 22 september 1693 is gestorven. Bij haar 
dood zijn de lasten op dit huis: vier gulden, te betalen aan de Tafel van den Heiligen Geest voor de 14 lopen 
waarop deze recht had, en een stuiver en acht penningen aan de abdij van Tongerlo als hefster van de 
Noorkenscijns33, welke hiervoor wellicht als Mertenscijns is aangeduid. 
Onbekend is hoe dit huis vervolgens aan Cornelis Versteynen uit Moergestel en Cornelis van Ingen in 
Heusden, ieder voor een helft, is gekomen. De eerstgenoemde heeft zijn helft in het huis met tien roeden 
hof, hem aangekomen van ouderswege naar het heet, op 8 januari 1710, overgedragen aan Jacobus Janssen 
van den Wiel34. Cornelis van Ingen uit Heusden, die zijn rechten ontleent aan een Bossche vonnisbrief van 21 
september 1708, heeft zijn helft in het huis aan de ‘Beestemerckt’ op 4 oktober 1710 aan Jacobus van den 
Wiel over laten dragen35.  
Ten name van de weduwe van Jacobus staat dit huis in 1736. Zij herbergt niet alleen passanten, maar heeft 
ook kostgangers, met name een ‘wagtmeester’ 36. Op 16 november 1745 hebben de gebroeders Jan en 
Gerard, meerderjarige kinderen van Jacobus van de Wiel bij Jenneke dochter van Peter van Elenghs, hun 

 
 
 
22  Otw,R.266,25; 
23  Otw,R.251,90; R.252,40v; R.264,28v; R.268,6; 
24  Otw,R.273,52v; 
25  Tonis Goessens is getrouwd met Kathelijn, dochter van Aart Gijsbrecht Lonissen van Megen: Otw,R.266,4 en R.274,47v; 
26  Otw,R.264,22; 
27  Otw,R.275,5; Antonis Aart Wouters (Otw,R.265,45) trouwt met (Otw,R.268,24v) Elisabeth, de weduwe van Peter Peynenborch, 

die bij haar een zoon, Pauwels, had verwekt; 
28  GA ged. 54,17; 
29  Otw,R.321,34; 
30  In 1641 belooft hij een cijns uit het gehele huis: sH,R.1597,335 en R.1598,290; 
31  GA 241,18v; 
32  A. Wichmans,Brabantia Mariana, verhaalt dit; zie A. Huybers, Oud Oisterwijk, 96; 
33  Otw,R.401,167; 
34  sH,R.1697,64; Otw,R.467,88v; zie ook GA 228,195; 
35  sH,R.1697,297v; Otw,R.467,90; 
36  GA 228,195; 
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tweederde onbedeeld in dit huis met tien roeden hof aan het Lindeind, in een wei aan de Schepersdijk, 
strekkende van de Roeidijk tot de Klein Hei, alsmede in een hof van 14 ½ roede in de Boxtelsebaan, 
overgedragen aan hun deelgenoot Embert Jacobs van de Wiel37. Deze heeft zes kinderen achtergelaten. Van 
hen krijgt Jan Emberts van de Wiel dit huis op 22 mei 1799 toegescheiden38. Die is getrouwd met Johanna, 
dochter van Niclaas Winterooy bij Maria Catharina Couwenberg. 
Hoe dit huis vervolgens in de familie Van Winteroy is gekomen weten we niet. Op 26 oktober 1825 verwerft 
de ‘arbeider’ Arnoldus Kuypers het van Jan van Winteroy, kuiper te Tilburg, Cornelis Brouwers, landbouwer 
te Goirle, als man van Eva van Winteroy, Adriaan Lombaarts, burgemeester van Diessen als gemachtigde van 
Cornelis van Winteroy, koopman te Bergen op Zoom, en Maria van Winteroy, echtgenote van Francis 
Baltussen Rijnaers uit Leuven39. Arnoldus had Huiberdina Brok tot vrouw. Kadastraal wordt het bezit van 
Arnoldus Kuypers eerst omschreven als twee huizen met erf, een huis met schuur en erf en een tuin. De 
twee eerste huizen verdwijnen en de erven ervan gaan op in de tuin40.  
De aldus ontstane ruimte maakte deze plek uitstekend geschikt voor de wagenmakerij die er rond 1847 
gevestigd is door Piet de Bakker (1811 - 1903), de oudste van de vijf kinderen van Cornelis de Backer (1761 - 
1823) uit Moergestel die zich in Oisterwijk vestigde als pachter van het Pesthuis41 en stamvader is 
geworden van alle in Oisterwijk nog woonachtige De Bakkers en De Backers42. 
Piet de Bakker had zowel een wagenmakerij als een herberg. De wagenmakerij is niet voortgezet door zijn 
oudste zoon Kees de Backer (1835 - 1922), die de schoonvader is geworden van de stichters van twee 
Oisterwijkse schoenfabrieken43, doch door een jongere zoon, Marinus de Bakker (1843 - 1893), die het 
bedrijf verplaatste naar het ‘Oudste Huis’ in de Kerkstraat44. De herberg kwam in handen van de familie 
Borghaerts. 

 

 
 
 
37  Otw,R.419,91; 
38  Otw,R.436,186v; 
39  Otw,N.5352,79; 
40  F.254: huis, schuur, erf (12); F.255: tuin (2); F.256: huis en erf (15) afkomstig van Lindeind 97; F.257: huis en erf (15) ook 

afkomstig van Lindeind 97; drie laatstgenoemde nummers vormen naderhand F.475: tuin; 
41  G. Berkelmans,Het Pesthuis, in De Kleine Meierij,jrg. 10 (1957),22; 
42  De overige kinderen van Cornelis de Bakker en Joanna Maria de Kort (1780 - 1848) zijn Gosewinus Cornelis de Bakker (1813 - 

1888) in de wandeling ‘Smid de Bakker’; de landbouwer Wilhelmus de Bakker (1815 - 1898) bijgenaamd den Bonte; en twee 
meisjes, Maria Cornelia (1817 - 1899), getrouwd in 1845 met Jan Baptist Coolen en Adriana (1820 – 1845), getrouwd in 1840 
met Antonius Rooijackers (1814 - 1840) en in 1844 hertrouwt met Jacobus van de Pas; 

43  De oudste dochter, Mina (1866 - 1949), trouwt in 1886 Jan van der Wiel (1850 - 1928), de stichter van J. H. van der Wiel’s 
Schoen- en Lederfabriek N.V., de tweede dochter, Alida de Backer (1867 - 1952) trouwt in 1893 met Adrianus Wilhelmus 
Mattheus Roosen (1864 - 1944), de stichter van Arbo Schoenfabriek N.V.; 

44  Kerkeind 70; 
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Op 14 januari 1927 hebben de timmerman, namelijk molenmaker Johannes 
Franciscus Borghaerts, en zijn zusters Adriana en Wilhelmina, hun bezit verkocht 
en overgedragen aan de rooms katholieke gemeente te Oisterwijk, genaamd 
‘Parochie van den Heiligen Joannes te Oisterwijk’ voor welke is verschenen de 
zeereerwaarde heer Joannes Theodorus van der Weerden, rooms katholiek 
priester, benoemd pastoor der gemelde parochie, toen reeds wonende te 
Oisterwijk.  
De verkopers krijgen slechts 1000 gulden ineens en moeten voor de rest, 14.500 
gulden, genoegen nemen met afbetaling. Anderzijds behouden zij zich het recht 
van bewoning voor tot het overlijden van de langstlevende hunner. Zij zullen hun 
koffiehuis en kruidenierswinkel gewoon aanhouden terwijl de mannelijke 
verkoper zijn timmermanswinkel aanhoudt. Van de tuin zal echter zodanig deel 
worden afgenomen dat de nieuwe kerk kan worden gezet. Daartoe wordt de 
schuur aan de noordzijde van de tuin afgebroken en desgewenst weer 
opgebouwd op meer zuidelijk gelegen grondvesten. De verkopers verplichten zich 
rekening te houden met de koopster, in dier voege dat tijdens kerkelijke diensten 
muziekuitvoeringen en danspartijen achterwege blijven. Een der getuigen, de koffiehuishouder Petrus 
Jacobus van Roessel, die naast De Zwaan zat, moet laatstgenoemde bepaling wel als muziek in de oren 
hebben geklonken45. Aanvankelijk leek het erop dat de kerk dichter in zijn buurt zou komen, namelijk op de 
ongeveer een-kwart-bunder grond waarop het verkeershuisje van de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer staat.  
Ook de gronden van de Wijdenberg zijn nog als bouwplaats in aanmerking genomen. Toen de 
gemeentearchitect Bernard Vriens echter, na omzichtige onderhandelingen met de Groninger 
Brandwaarborg Maatschappij en voortdurende ruggespraak met burgemeester Verwiel, ook de aankoop van 
hotel ‘De Linden’ - de tegenwoordige pastorie - had voorbereid en mogelijk gemaakt, viel de keuze op de 
oostelijke zijde van de Lind. Van de koop van de schoenmakerij van J. C. van de Wiel, in de Peperstraat, werd 
na rijp beraad afgezien. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
45  Notaris A. J. Wouters, d.d. 14 januari 1927. 
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overzicht 
 

   

  Lindeind 96  
het Vorstershuis, geheten ‘die herberge in den (Roden) Leeuwe’,  
later de parochiekerk van de H.Joannes van Oisterwijk 

  Laureins z. Gerit Willems 

1-10-1389 hofstad timmeringen Peter Henriks van den Dovelo   de Haan 

  Jan Lupprechts z. Henrik Lupprechts x Heilwich 

  Jan Aart Zegers 

28-12-1419 huis Jacob Jan Lipprechts 

14-1-1421 huis Jan die Brouwer z. Aart Zegers 

  opwinning wegens 14 L rogge aan de H.Geesttafel 

3-4-1462 hofstad Jan Wouter Costers 

  Willem van der Heyden Henrikszoon 

3-2-1470 huis Gerit Gerit van Berck x Adriana (xx Jan Noet) 

23-1-1506 huis Marten Peters x Elisabet Gerit van Berc 

24-11-1525 huis Merten Jan Peters (van Beeck) x Elisabet Gerit van Berc  herberg in de Leeuw 

31-10-1532 huis schuur brouwerij 
1 zesterzaad (2 L) 

Joostken d. Merten Jan Peters (van Beeck) x Lodewijk Sapeels xx Andries z. Henrik 
Goossens van Carckhoven  in den Roden Leeuw 

6-5-1562 huis schuur stal Laureis z. Cornelis Hicspoirs x Anna d. Mark Willem Wijtmans  de Leeuw 

23-12-1569 huis Peter Aart Gijsbert Leunis van Megen x Heilwich d. Stoffel Poirters  de Leeuw 

24-1-1571 huis Cornelis Antonis Aarts de Molder 

29-12-1573  opwinning wegens 14 L in 1 mud aan de H.Geesttafel van Oisterwijk 

  Adriaan Goyaart Huyben 

  Bartholomeeus Lombaerts 

3-4-1627 huis ledige plaatse Lambert Jans van den Heuvel x Kathelijn d. Bartholomeeus Lombaerts 

  Cornelis Versteynen (1/2) en Cornelis van Ingen (te Heusden evicteur) 

8-1 en 4-10-
1710 

huis 10 R Jacobus Janssen van den Wiel x Jenneke d. Peter van Elenghs  L96 

1745  Embert Jacobs van de Wiel 

22-5-1799 huis Jan Emberts van de Wiel x Johanna d. Niclaas Winterooy 

1825  Arnoldus Kuypers (1789-1866), arbeider x Huberdina Brock F.254/255 na 16 mei 1836 
met F.256/257 afbraak twee huisjes in de Peperstraat; na 1837 F.475 

16-5-1836  met oostelijk erf L97 

1847  Petrus de Backer (Piet de Bakker) (1811-1903), wagenmaker x Maria Petronella van den 
Brekel xx Petronella Leermakers 

1872  dr Pieter Hendrik Jacob Wellenbergh (1814-1875) directeur sRijks veeartsenijschool te 
Utrecht x Anthonia Alletta Geertruida Koumans Smeding (1823-1879), na 1874 F.900/903 
afbraak 

1880  Jacobus Rutger Wellenbergh (1846-1899), grondeigenaar x Alida H. C. Duifjes 

1881  Willem Borghaerts (1823-1904), molenmaker/timmerman x Petronella van Drunen 

1881  Franciscus Hofman (1843-?), leerlooier x Allegonda Maria van der Worp  F.1056 

1882  Willem Borghaerts (1823-1904), molenmaker/timmerman x Petronella van Drunen 

1926  Johannes Franciscus Borghaerts (1859-1936), molenmaker met zijn zusters Adriana en 
Wilhelmina Borghaerts 

1927  Parochie van den Heiligen Joannes te Oisterwijk 

  zie L94 
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Lindeind 97   

Het hier besproken erf denke men zich ter plaatse van de ingang van de Mariakapel in de kerk op de Lind. De 
oostelijke zijgrens van dit erf lag op één lijn met de achtergrens van het onder Lindeind 95 besproken erf; dit 
geeft het vermoeden dat we hier te maken hebben met een afsplitsing van het erf op de noordelijke hoek van 
de Peperstraat. Waarschijnlijk een uit de tijd van voor Willem van der Heyen, immers eerstens wordt als 
achterbuur van Jan die brouwer, die eigenaar van het hoekhuis in 1421, nog de eigenaar van het hierna 
onder Lindeind 98 te behandelen huis genoemd, en tweedens heet de oudst bekende eigenaar van het hier 
behandeld erf, Gerit Toorkens, zijn bezit te hebben verworven door een vernadering jegens Gerit van Berck 
de jonge. Deze nu is in 1471 eigenaar van het, hiervoor onder Lindeind 96 besproken, hoekhuis geworden, en 
hij heeft dit aan zijn kinderen nagelaten. 

 

Gerit, de zoon van Wouter Toorkens zaliger, heeft op 22 januari 1492 een erfpacht van een half 

mud rogge beloofd uit zijn huizing binnen de Vrijheid, gelegen in de Peperstraat tussen het erf van 

Gerit van Berck en dat van Aart Blieck, strekkende van het erf van Wouter van der Hoeven tot de 

straat. Koopster van deze pacht is Joost, dochter van Henrik Joordens1. Aart Ackerman wordt haar 

man voor 15092 en omdat hem de pacht niet wordt voldaan wordt hij rond 1518 aan dit 

onderpand gericht3.  

Voordat het zover komt, is Gerit Toorkens kinderloos gestorven. Marie, het kind van zijn 

vooroverleden broeder Wouter Toorkens de jonge bij Ariaan dochter van Henrik van Vianen, 

alsmede zijn drie broeders (Henrik, Peter en Jan) en vijf zusters laat hij als erfgenamen achter4. Die 

zusters zijn Elisabeth; Iken, getrouwd met Dirk natuurlijke zoon van Jan van Dongen5; Aleid, 

getrouwd met Lambrecht Creyt; Dingen, getrouwd met Willem Gerit Boenen; en Mechteld, welke 

in 1511 reeds weduwe is van Henrik die Roey.  

Aan laatstgenoemde weduwvrouw worden al Gerits goederen toegescheiden; in 1509 krijgt zij dit 

huis, waarop dan als lasten drukken genoemde erfpacht van een half mud rogge alsmede een 

erfcijns van 14 stuiver, te betalen aan heer Reiner Reyner Croes6. Op 2 mei 1511 wordt de 

overdracht van alle goederen bevestigd, kenelijk met het oog op de vervreemding van Mechtelds 

‘cleyn huysken’ aan Gerit Jan Stevens7, welke op 5 mei van dat jaar plaatsvindt. Naast genoemde 

 
 
 
1  Otw,R.197,19bis; 
2  Otw,R.213,24; 
3  Otw,R.222,15v; 
4  Otw,R.215,21; 
5  Otw,R.192,17v; Dirk had een huis in de Peperstraat (behandeld onder ‘Bewesten de Molenweg‘); 
6  sH,R.1261,505; 
7  Otw,R.215,21; 
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lasten wordt dan melding gemaakt van de verplichting om een erfcijns van 19 plak te betalen aan 

de persoon en de altaristen. Dertien rijnsgulden is de koopsom welke Gerit schuldig wordt.  

Reeds op 9 december 1514 heeft Gerit het huisje ten behoeve van Peter van Berlicum 

overgedragen8. Zoals uit bovengemelde opwinning blijkt, rijzen er evenwel moeilijkheden. Rond 

1515 heeft Gerit Jan Stevens met Wouter, zijn broeder, het huis in een openbare herberg ten 

verkoop aangeboden en ‘heeft Peter van Berlicum geleet opte beternisse van den huyse LII 

rijnsgulden’9. Peter had inmiddels aan het huis dus heel wat opgeknapt. Wanneer Aart Ackerman  

het huis echter opwint wordt niet van Peter van Berlicum, doch Wouter, de zoon van Peter van 

Hees, er de eigenaar van10.  

Wouter laat het huis na aan zijn dochter Katherijn, welke op 17 december 1537 haar bezit, dan 

gelegen tussen ’Driessen inden Leu’ (op de hoek) en het huis van Willem Artssoen en achter 

grenzend aan Herman Smolders erf, verkoopt aan haar zwager Cornelis die lathouwer Cornelissen, 

die Katherijns zuster Geertruid tot vrouw heeft11. Twee jaar later, op 19 november 153912, draagt 

Cornelis die lathouwer dit huis over aan Peter van Gestel zoon van Jan van Gestel. Als weduwnaar 

van Eerken dochter van Gerit Aart Heyen, is Peter op de laatste dag van juli in 1551 afgegaan van 

de tocht in dit huis ten behoeve van zijn schoonzoon Jan Jan Arts van Gylse13, die het daarop 

verkoopt aan Sib Gerit Sibben14. Die komt zijn verplichtingen niet na, zodat de altaristen in een 

opwinning de eigendom van dit erf verkrijgen15. 

Als rentmeester der altaristen heeft meester Adriaan Appels dit huis  op 14 mei 1563 overgedragen 

aan Leunis de zoon van Matheeus Jan Wijtmans. Teeuw Jan Andries Wijtmans stelt zich borg voor 

de levering van het huis ’metten ouden brieven’, wanneer Leunis dit op 6 juni 1565 verkoopt aan 

zijn buurman Laureis Hicspoers. Die levering vindt twee dagen nadien reeds plaats16. Tegelijk met 

De Leeuw doet Laureis dit huis van de hand wanneer hij weduwnaar wordt17. De koper, Matthijs 

Jacobs Verelst, schijnt zich evenwel teruggetrokken te hebben, want op 26 mei 1587 heeft Peter 

Ariaan Verhoeven als gevolmachtigde van Laureis, dan ’wonende tot Bersse’, dit huis in de 

Peperstraat overgedragen aan Adriaan Jacobs van Boxtel18. De Leeuw is dan in handen van de 

Tafel van den Heiligen Geest.  

In 1613 heeft Adriaan zoon van wijlen Jacob Elias van Boxtel, het huiske dat hij van Laureis 

Hicspoers heeft gekocht, ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest opgedragen aan Dierk 

Gerits van den Wiel19. Zulks op grond van het testament dat Adriaan met Anna zijn huisvrouw 

gemaakt heeft. Eerst op 7 oktober 1617 heeft de provisor van de Armentafel het in een openbare 

verkoop gebracht en verkocht aan Cornelis Antonis Henriks van Zomeren20. Een 40 jaar later is de 

Tafel van den Heiligen Geest andermaal in bezit van dit huiske. Het heet dan vervallen te wezen en 

te zijn aangekomen ten gevolge van een making door Adriaan Jacobs de Bruin. Op 26 juli 1648 

heeft Adriaan Joachims van Esch als meester en provisor van de Tafel dit goed verkocht aan 

Willem Henrik Joosten anders genaamd Betten21. Die laat het na aan zijn kinderen bij Jenneke 

dochter van Pauwels Ouwense, Jacob, Cornelis en Maria. Wanneer de weduwe op 10 april 1685 

afstand heeft gedaan van haar recht van tocht, heeft Maria haar deel in het vervallen huiske en 

de hof van een halve lopense, overgedragen aan haar broeders22, van wie Jacob uiteindelijk de 

 
 
 
8  Otw,R.218,44; 
9  Otw,R.219,los blad; 
10  Otw,R.222,15v; en 31; 
11  Otw,R.241,66; 
12  Otw,R.243.48v; 
13  Zie onder Lindeind 94 II; 
14  Otw,R.255,73; 
15  Otw,R.267,28v; 
16  Otw,R.269,30; 
17  Otw,R.273,52v; 
18  Otw,R.285,91v-3; 
19  Otw,R.307,61; 
20  Otw,R.311,93; 
21  Otw,R.342.18; 
22  Otw,R.398,43; 
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eigendom heeft verworven. 

Op 22 december 1728 scheiden en delen de kinderen23 van Jacob Betten24. De erfgenamen van 

Jacob Betten zijn zijn zoons Jan en Cornelis, zijn dochter Willemina, de vrouw van Willem de Lange, 

en zijn onmondig kleinkind, geboren uit het huwelijk van Hendrik van Dommelen en dan wijlen 

Adriana dochter van Jacob Betten. Naast de vader is van dat onmondig kind ook Bartel Elis 

Brekelmans momboor. Bartel is in 1711 getrouwd met Petronella dochter van Cornelis Willem 

Betten25.  

De erven Jacob Betten hebben de westelijke helft van het hier besproken huis (waarvan de 

andere helft dan in handen is geraakt van Gerrit Brocke) in het openbaar verkocht aan de 

meerderjarige dochter Adriana Dircx26. Het is van de oostelijke helft gescheiden op de graat van 

de schouw. Reeds op 1 maart 1729 heeft Adriana haar helft verkocht aan Carel Hendriks van 

Hoof27. Bij de koop hoort ook een hof van 18 tot 19 roeden, wat meer oostelijk in de Peperstraat, 

namelijk ’teynden de Peperstraat’ tussen een erf der kinderen Bartholomeus van Turenhout en een 

hof van de kinderen van Gerrit Brocke, strekkend van een voetpad (waarop de Peperstraat 

kennelijk uitliep) tot een erf van de kinderen van Goossen Vercuylen. De moestuinen bij de hier 

besproken woningen konden niet op het kleine erf rond het huis worden aangelegd.  

Karel van Hoof heeft Jenneke dochter van Niclaas van Miert als zijn weduwe achtergelaten28. Zij 

heeft haar recht van tocht op dit half huis met erf en verderop gelegen hof in 1749 afgestaan aan 

Cornelis en Steven van Hoof, waarna deze er op 29 mei 1749 Carel Casteels eigenaar van hebben 

gemaakt29. Diens weduwe Maria Verhoeven heeft de tocht hierin op de vijfde van de bloeimaand 

in 1809 afgestaan aan haar zoon Willem, die de helft van het huis daarop verkoopt aan de 

oosterbuur Laurens Wouters van Opstal30. 

Die oostelijke woning in dit huis had Laurens voor 210 gulden gekocht van Cornelis Kievits. Cornelis 

was die helft aangekomen door de dood van Hendrik Kievits, wiens goederen op 10 juli 1804 

werden gedeeld31. Reeds op 8 september 1804 verkocht Cornelis aan Laurens32. Hendrik Kievits 

verwierf dit goed in een openbare verkoop in 1749 gehouden door de erven van voornoemde 

Gerrit Brocke, te weten Andries, Peter en Adriaan, zonen van Lambert Peynenborch en Elias Bartel 

Brekelmans met Adriaan Vercuylen als man van Cornelia dochter van Bartel Brekelmans33.  

Hendrik Kievits trouwde met Geertrui Versteynen, doch zij stierf kinderloos. Behalve dit huisje 

behoorde tot de nalatenschap van Hendrik en Geertrui ook de korenwindmolen ter Nedervonder. 

Bij de behandeling daarvan wordt over de erfgenamen verder uitgeweid.  

Op 4 oktober 1819 heeft Laurens Wouter van Opstal, dan landbouwer te Moergestel, de twee 

woningen, dan genoemd een ‘burgerhuisje’, genummerd 164 en gelegen in het Peperstraatje, 

benevens een hof van 16 roeden, verkocht aan de Oisterwijkse landbouwer Peter Vriends. De 

koopsom wordt voldaan met een inschuld van Cornelis Kievits op de verkoper34. Diezelfde dag 

 
 
 
23  Uit het huwelijk van Jacob Willem Betten met Maria Cornelis Cruijsen werd een zoon Joannes (gedoopt 20 februari 1705) en 

een dochter Petronella (gedoopt 11 december 1700) geboren; 
24  Otw,R.415,35v; 
25  Otw,R.504,60; in het najaar van 1712 was deze Petronella zeer gebeten op Willemijn Bernsen, de vrouw van Cornelis Jacobs de 

Cort. Petronella zei van haar: “Zij seydt dat ick mijn kint vermoort heb, maar ik salse leeren.” “Mordieu, hadt ick U hier ick 
soude U het hert in de handt geven,” voegde ze Willemijn toe. De oude schepen Christiaan Ensgens schijnt zich al eens met de 
ruzie te hebben willen bemoeien, maar Petronellas man had hem schamper toegevoegd: “Ick hoor dat gij capiteyn sijt van de 
vechterijen van de wijffs, en soo ghij U daer mede moeyt sult gij niet dickwils meer naer de secretarije gaen.” Inderdaad heeft 
Petronella het niet bij woorden gelaten; zij drong bij Willemijn binnen, haalde uit haar voorschoot een mes tevoorschijn en 
takelde Willemijn daar mee toe, nadat zij haar een tang, waarmede de verdediging werd gevoerd, had afgepakt;   

26  Otw,R.415,35v; 
27  Otw,R.415,44; 
28  GA 228,200; 
29  Otw,R.420,66v e.v.; GA 228,288; 
30  Otw,R.442,63 en 65; 
31  Otw,R.501,-; 
32  Otw,R.439,24v; 
33  Otw,R.420,90; 
34  Otw,N.5346,132; 
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wordt de particulier Pieter de Mey eigenaar van dit huis. Op 18 mei 1836 heeft Pieter de Mey zowel 

de beide woningen als de hof overgedragen aan de ‘arbeider’ Arnoldus Kuypers, reeds eigenaar 

van het erf op de hoek35. Voor de verdere geschiedenis kan derhalve verwezen worden naar 

hetgeen is verteld onder Lindeind 96. 

 

De hierboven behandelde woningen zijn vaak verhuurd geweest. Geert Brockes weduwe en zijn 

dochter Jenneke woonden er ook nog toen de eigendom van Geerts huis aan Hendrik Kievits was 

gekomen. Tegelijk met Geert Brocke woonde er Cornelis van den Wiel en Thomas van Venrooy en 

nadien Thomas Kuypers. Tegelijk met Jenneke Brok, rond 1756, Hendrik van der Laer en Jan Volders 

en rond 1761 Jan Frans van den Wiel en Embert Hendrik Roelof Janse.  

Carel Casteels heeft zijn eigendom ook zelf bewoond, sedert 1776. De huurders van de Kievitsen 

schijnen derhalve geweest te zijn: Frans Timmermans met Willem van Groeningen, Jan 

Hoppenbrouwers met Dirk van de Louw en Johannes de Groot, Jan van de Loo met Niclaas 

Schalks, de jood Philip Nathan met Nicolaas Schalks, Adriaan van Kuyk en Cornelis de Groot. 

     
 

 

overzicht 
 

   

  Lindeind 97  

  Gerit van Berc de jonge 

 hs Gerit z. Wouter Toerkens (1492) x Aleit Daniel Hillen 

11-7-1509 huis krn Wouter Toerkens 

2-5-1511  Mechtelt Wouter Toirkens wede Henrik Royen 

 
 
 
35  Otw,N.5378,23 en 37; sectie F.256: huis en erf (15); F.257: huis en erf (15). 
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5-5-1511 klein huis Gerit Jan Stevens 

9-12-1514 klein huis Peter van Berlicum 

13-12-1515 klein huis Wouter van Heese 

  opwinning wegens ½ mud rogge 

19-10-1518 huis Aart Ackermans x Joostken Henrik Joordens 

4-2-1520 huis Wouter Peter van Heese 

  Katherijn d. Wouter van Hees 

17-12-1537 hs Cornelis die Lathouwer Cornelissen x Geertruid  d. Wouter van Hees 

19-11-1539 hs Peter Jan van Gestel x Eerken d. Gerit Aart Heyen 

31-7-1551 hs Jan Jan van Gilze x Willemke Peter Jan van Gestel 

31-7-1551 hs Sib Gerit Sibben 

  opwinning 

  Altaristen 

14-5-1563 hs Leunis z. Matheeus Jan Wijtmans 

6-6-1565 
8-6-1565 

hs Laureis Hicspoers  x Anna mark Wijtmans  (zie L96) 

23-12-1569 hs Mathijs Jacob Verelst  

  Laureis Hicspoors wnd Beerse 

26-5-1587 hs Adriaan Jacob Elias van Boxtel (de Bruin) x Anna 

5-9-1613 hsje Tafel van de H.Geest van Oisterwijk 

7-10-1617 hsje Cornelis Antonis Henriks van Zomeren 

  Tafel van de H.Geest van Oisterwijk 

26-7-1648 vervallen hsje Willem Henrik Willem Joosten (Betten) x Jenneke d. Pauwels Ouwense 

10-4-1685 vervallen hsje ½ L Jacob Willem Betten (voor) Cornelis Willem Betten (achter) 

22-12-1728 ½ hsje W (in twee delen) Gerrit Brocke (oost) en Adriana Dircx (west) 

  west 

  Gerrit Brocke (en Peter Pijnenburg)  L97 

1749  Hendrik Kievits x `Geertrui Versteynen 

1804  Cornelis Kievits 

1804  Laurens Wouters van Opstal 

  oost 

  Adriana Dircx 

1-3-1729 ½ hsje W Carel Hendriks van Hoof x Jenneke d. Niclaas van Miert 

  (oost + hof verderop) 

1749  Carel Casteels x Maria Verhoeven 

  Willem Casteels 

5-5-1809 ½ hs Laurens Wouters van Opstal  nr 162 

  geheel 

  Laurens Wouters van Opstal 

1819  Peter Vriends 

1819  Pieter de Mey   F.256/257 

1836  Arnoldus Kuypers 

  zie verder bij Lindeind 96 
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