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Op deze plek stond in de 15-de eeuw het geboortehuis van een van de bekendste abten van de abdij van 
Tongerlo, Antonius Tsgrooten (1460-1530). Zijn vader had hier zijn smederij. Aan het eind van de 19-de 
eeuw is op deze plek hotel De Linde gebouwd. In 1928 werd dit de pastorie van de nieuw gestichte 
parochie van de H. Joannes van Oisterwijk. Ernaast werd toen de nieuwe kerk gebouwd. Nu de parochie 
opgegaan is in de grote parochie Sint Jozef voor Oisterwijk, Haaren en Moergestel, is het nu in gebruik 
als gallery Van Dun. Het is een gemeentelijk monument. 
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Lindeind 93 in den Helm 
Een Engbrecht Borchmans bezit in 1421 ingevolge koop jegens Jan van Catwijck Janszoon het huis gelegen 
naast het hiervoor besproken hoekhuis1. Aan ‘den rectoer van Sente Katelinen altaer’ wordt daaruit als oude 
grondcijns drie pond en vijf schillingen betaald2. In 1434 heet het huis van Engbrecht Engbrechts Borchmans 
aan de ‘Plaets’ te liggen tussen een erf van Aleid, de weduwe van Henrik Meeussen - bedoeld is van den 
Nuwenhuys - en het erf van Lambrecht Faes - de hiervoor genoemde van der Eertbruggen; dit erf strekt zich 
uit van het erf van Henrik van Buedel tot de straat3.  

 

Engbrecht verkocht met dit huis als onderpand een erfpacht van anderhalf mud rogge welke door Ide 
Borchmans Engbrechts dochter bij Katherien, welke ook Ieve heet, op Sint Peter en Pauwelsdag in 1444 op 
afbetaling in zeven jaarlijkse termijnen ‘op sente Jansdach te mydde zomer’ wordt gekocht. Zodra Ide de 42 
gouden peter ‘betaelt sal hebben, den lesten penninc metten iersten’ zal de verkoper, Gerit van Berck 
Janszoon, zijn Bossche schepenbrieven afgeven4. Het huis is op dat ogenblik in handen van Ide, doch van 
haar vader heeft ze het toch niet geërfd. Immers daags daarna heeft Gielis, natuurlijke zoon van heer Gielis 
van Dusel haar dit huis ‘byden dreyboem, after den dreyboem, dat welc Gyelys voirscreven jegen Janne 
geheyten Poynenborch’, de zoon van Wouter Peynenborch verkreeg in koop ‘by den richter mids vonnis der 
scepenen van Oesterwijc’, overgedragen5. Ide kocht derhalve waarschijnlijk een huis hetwelk haar vader in 
1443 ‘in huweliker voirwaerden’ had afgestaan6. Zij trouwde met Willem Kepken die jonge, een zoon van de 
schoutet Willem Kepken van Nuwelant, en die heeft met Ide dit huis (wat dan achter grenst aan een erf van 
Jan Jan Buckincks) in 1449 tegen een erfpacht van een half mud rogge afgestaan aan Jan Em Borchmans7. In 

 
 
 
1  Otw, R.147, 45; Otw, R.153, 28;  
2  Otw, R.147, 38;  
3  sH, R.1204, 186; sH, R.1220, 186;  
4  Otw, R.154, 39;  
5  Otw, R.154, 39v;  
6  Otw, R.153, 28;  
7  Otw, R.157, 15v; sH, R.1221, 164v;  
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1452 heeft Jan zijn huis nog belast met een erfpacht van tien lopen, af te dragen aan Adriaan Cornelis 
Hugen. Binnen acht jaar mag hij die last vervangen door ‘enen anderen gelijc als dan lantcoep’8. Die tijd 
wacht Jan echter niet af. Op 7 januari 1459 verkoopt hij dit huis, dan gelegen tussen het erf van de verkoper 
en het erf van Lambrecht Henriks van den Nuwenhuys aan ‘Gherit den smit’, dat is Gerit, de zoon van dan 
wijlen Lambrecht Sgroten9. 

‘Gheryt die smyt Lemmen Groten’ 10 is een kleinzoon van Wijtman sGroten11 van wien twee zonen bekend 
zijn: Lambrecht, de vader van Gerit die 
in Haaren gegoed is en in 1423 nog 
onder de levenden verkeert12, en Jan 
die Groet Wijtmans, die trouwt met 
Kathelijn, een dochter van Peter 
Brocke, de schoonzoon van Willem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemsen Berkelmans13. Gerit schijnt vier kinderen als erfgenamen te hebben achtergelaten14.  

Op 12 februari 1508 heeft Lambert Gerit sGroeten een vierdedeel en zijn zuster Engel de helft van een huis 
achter de Linde overgegeven aan hun broeder Jan15, over wien bij de bespreking van de geschiedenis van 
het hoekhuis al het nodige is gezegd. Deze Jan sGroten had een natuurlijke zoon, Gerit. Onder Jans 
erfgenamen telde deze vanzelfsprekend niet mee, doch hij kreeg wel een legaat, evenzeer overeenkomstig 
het gebruik in die tijd16. De nalatenschap werd gedeeld door de wettige kinderen, geboren staande huwelijk 
met Iken, dochter van Andries Jan Wijtmans17, Thomaas en meester Andries Sgrotens, terwijl hun 
stiefmoeder Catharina18 gebruiksrechten heeft gehouden. Bij de scheiding en deling met zijn broeder, in 

 
 
 
8  Otw, R.160, 6; zie ook sH, R.1222, 51;  
9  Otw, R.166, 40; zie ook sH, R.1229, 240v;  
10  Otw, R.154, 39v;  
11  Otw, R.144, 95;  
12  Otw, R.144, 40v;  
13  Otw, R.145, 29; Otw, R.143, 110v;  
14  De prelaat van Tongerlo wordt hier nimmer genoemd. Nochtans heet Antonius Tsgrooten (1460 - 1530), een zoon van 

Gerit, en zijn wapen schijnt deze afkomst ook te bevestigen. Dat zijn moeder Elisabeth heet wordt door Oisterwijkse 
papieren, voorzover bekend, niet bevestigd. Broeder Adelbertus Tsgrooten, 34e abt van Tongerlo, in De Kleine Meierij, jrg. 
17 (1964), 56; zie ook A. Huybers, Oud Oisterwijk, 187; zie de afbeelding van dee abt met zijn wapen in het antifoniun 
Tsgrooten 1522 in de universiteitsbibliotheek van Gent: 

  
15  Otw, R.212, 6v; zie ook G. Berkelmans, Anthonius Sgrootens geboortehuis, in De Kleine Meierij’, jrg. 17 (1964), 60;  
16  Otw, R.236, 20v;  
17  Otw, R.226, 57; Otw, R.247, 14v;  
18  Otw, R.278, 53;  

 

Drieluik uit 1507 van Goossen van der Weyden in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen met op het rechter 
luik Antonius Tsgrooten, abt van de abdij Tongerlo van 1504 tot 1530. 
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1522, verkrijgt meester Andries Sgrootens het hier besproken huis. Het jaar erop belast hij dit met een cijns 
van twee pond19.  

Meester Andries was wel priester, maar had verder niet veel gemeen met zijn befaamde heeroom, de 34e 
abt van Tongerlo20. Hij leefde samen met Margriet, de dochter van Jan Feytmans21 en verwekte bij haar een 
natuurlijke dochter welke naar meester Andries’ moeder werd vernoemd en Yde heette. Ten gunste van 
haar beschikt meester Andries op 4 januari 1533. Zij moet na zijn dood 50 carolusgulden krijgen. Ingeval zij 
trouwt, zegt meester Andries in 1545 zelf, heb ‘ick Yken mijn natuerlijcke dochter’ 30 carolusgulden 
beloofd22. Drie jaar later blijkt Peter, de zoon van Jan Peter Gerits, haar bruidegom te zijn geworden23.  

Als priester werkte meester Andries sGroten te Haaren, alwaar hij als kapelaan de zielzorg had. Grote 
verdiensten heeft hij zich verworven door voor mensen uit zijn parochie een plaats te bereiden in het 
Manhuis te Oisterwijk24. 

  

Op 2 november 1540 heeft meester Andries sGroten het huis dat hem van ouderswege is aangekomen, 
verkocht aan Gommaar, de zoon van wijlen Wouter Geritssoen van Boxtel25. In 1542 draagt Aalbert Henrik 
Arnts aan Lambert Jans van Hersel alias Wael een cijns over van 42 stuiveren Brabants op Lichtmis te 
betalen uit huis en hof genaamd Den Helm, gelegen binnen de Vrijheid, welke hem beloofd werd door 
Gommaar Wouter Gerits26. Deze was getrouwd met Eerken van Schijndel27. Zij hebben vier kinderen: 
Wouter (over wie zo dadelijk meer), Adriana, bij welke Cornelis Cornelis Willems de Loze nageslacht heeft 
verwekt28, Adriaan, wiens dochter Catharina is getrouwd met Valentijn Seyferth uit Meillerstadt en die op 
latere leeftijd is ‘onnoesele ende zijnre zinnen nyet wel mechtich wezende’29, en tenslotte Margriet, welke uit 
haar huwelijk met Jan Joachim van Esch een zoon Gommaar heeft die zich te Haaren heeft gevestigd30. 
Wanneer op 27 juni 1576 de ouderlijke boedel wordt gescheiden en gedeeld, valt aan genoemde Wouter 
Gommaar Wouter het ouderlijk huis toe ‘tsamen metten brauhuys ende brauwgetauwe met eenen schap 
ende mostaert moelen daerop staende ende inne wezende’.  

 
 
 
19  sH, R.1299, 234v;  
20  Otw, R.237, 71v;  
21  In 1558 heeft meester Andries haar het gebruik opgedragen van een voorhuis achter de hoeve, gelegen bij de watermolen; 

Otw, R.262, 47;  
22  Otw, R.249, 47;  
23  Otw, R.252, 75; op 27 februari 1555 verkoopt meester Andries aan Jenneken, weduwe van Peter Jan Peters (haar ter tocht 

en haar kinderen Michiel en Jan ten erfrecht) een cijns van twee carolusgulden; Otw, R.259, 25; Jenneken blijkt in 1563 
hertrouwd te wezen met Jacob Henricx: Otw, R.267, 18v; Jenneken lijkt de tweede vrouw van meester Andries’ 
schoonzoon te zijn. Van nakomelingen van Iken, natuurlijke dochter van meester Andries, blijkt niets;  

24  Otw, R.244, 54v;  
25  Otw, R.242, 34v;  
26  sH, R.1335, 117;  
27  Otw, R.280, 48v;  
28  Otw, R.284, 68; Otw, R.284, 71v;  
29  Zijn curator is Jan Jansen de Brouwer;  
30  Otw, R.296, 40;  
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Tijdens de opstand gaat de opstal kennelijk door brand verloren. Op 12 maart 1601 hebben Gommaar, de 
zoon van Wouter Gommaars bij Margriet, dochter van Jacob Jan Stijnen bij Adriana Jan Herman 
Smoldersdochter31, benevens Jan Henrik Stijnen en Andries Cornelis Peynenborch als momboors van 
Gommaars onmondige broeders Jacob en Wouter, de afgebrande hofstad verkocht aan Gerard, de zoon van 
wijlen Gerit Peynenborch32. Op welke wijze dit vervolgens aan Mattheeus, de zoon van Antonis Henrik 
Roosen, is gekomen, is niet bekend, doch wanneer deze als weduwnaar van Elisabeth, dochter van Antonis 
Stevens het huis, dat inmiddels weer is hersteld, wil verkopen doet Gerard, een zoon van genoemde Gerard 
Gerits Peynenborch rechten gelden. In plaats van op 1 februari 1626 vindt de vest op Joost Embert Jan 
Peynenborchs derhalve eerst op 17 juli 1628 plaats33. In 1634 verkopen Mattheeus Roosen en Jan Jansen 
van Nuys een cijns uit dit huis en uit de Collartsbeemd, over de Banbrugge gelegen, aan het onmondig kind 
van Jan Jacobs de Bunger34. Peter Jan Martens heet dan de zij- en achterbuurman. In 1636 wordt Andries 
Jan Roosen genoemd als ’huerlingh’ van ’een huys ende hoff van Matheeus Thonis, XXI roeyen’ 35. Voor zijn 
gebruik en welvaren wordt hij aangeslagen voor anderhalf oord. Mattheeus is zonder kinderen gestorven.  

  

Zijn weduwe Henrikske voor de ene helft en zijn erfgenamen, namelijk de kinderen van zijn broeder Jan, 
genaamd Antonis en Peter Roosen, en de kinderen van zijn zuster Willemken, de rademaker Gerit Gerits 
Peynenborch voornoemd en Margriet Peynenborch, welke getrouwd was met Jan Thomas de Loos, voor de 
andere helft36, hebben op 17 december 1639 aan Jacob Antonis Aart Lathouwers het dan als vervallen 
aangeduid huis met hof verkocht37. In 1643, wanneer Jacob weduwnaar is geworden van Peterken, dochter 
van Cornelis Colen, wordt het goed belast met een cijns. In 1659 gaat Jacob af van de tocht in zijn woonhuis 
op de Lindberg ten behoeve van zijn zoon Teunis38, die dan een cijns van tien carolusgulden belooft aan 
Laureins van Berckel, raad der stad ‘s-Hertogenbosch39. Op 8 september 1667 verwerft die ook de rechten 

 
 
 
31  Otw, R.283, 34;  
32  Otw, R.296, 20v;  
33  Otw, R.320, 5v; Otw, R.320, 58v; Otw, R.322, 48;  
34  Otw, R.328, 16;  
35  GA 241, 18;  
36  De eerste Roosen in Oisterwijk is Henrik, die uit zijn huwelijk met Willemken, weduwe van Adriaan Scellens (uit De Kroon) 

een dochter Peterken heeft verwekt. Mogelijk was ook Antonis Henrik Roosen, die trouwde met een zekere Elisabeth en 
vader werd van Mattheeus Antonis Roosen, een zoon van hem;  

37  Otw, R.333, los blad; Otw, R.333, 80;  
38  Otw, R.353, 50;  
39  sH, R.1591, 196;  
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welke zijn oudere halfbroer Peter, zoon van Jan Potters en Peterken Colen40, op dit huis heeft. Dit draagt hij 
danover aan joffrouw Johanna van Gelenberch, weduwe van Laureis van Berckel41. Anderhalf jaar later 
reeds heeft ‘joffrouw Joanna van Gelenbergh naergelaten weduwe wijlen de heer Laureijs van Berckel, in sijn 
leven schepene ende raet der stadt Shertogenbosch geassisteert met Rutger van Berckel haeren sone’ dit 
huis achter de Grote Linde verkocht aan Antonis Baltus Versteynen42. De lasten hierop zijn dan een cijns van 
twee gulden en tien stuiver43 aan de ‘Cappelle’, dus de kapel bij de Linde, tien gulden aan de verkoopster en 
de onderhoudsplicht van een halve roede dijk.  

Antonis wordt door zijn vrouw overleefd44. 

   

   

Op 25 april 1719 hebben Huibert, Niclaas en Jan, gebroeders, en Francis Smits als man van Lucia, hun zuster, 
ook handelend voor hun broeder Baltus, alsmede Wouter van Haeren en Baltus Gerrits Versteynen als 
momboors over Wouters drie onmondige kinderen uit zijn huwelijk met Jenneke, allen kinderen van de 
overleden echtelieden Antonie Versteynen en Agneta Cauwenbergh, hun huis met een halve lopense hof 
aan het Lindeind na een openbare verkoop overgedragen aan Francis Beens45. Francis was de oudste zoon 
van notaris Antonie Beens en diens echtgenote Maria van Geffen46. Hij trouwde in 1717 met Maria, dochter 
van Simon Wagemakers47. Uit hun huwelijk zijn vier kinderen geboren, van welke slechts een als erfgename 
schijnt te zijn overgebleven, te weten Elisabeth Maria Beens, welke op 3 oktober 1718 door de pastoor is 
gedoopt. Op 15 mei 1739 verkoopt ze twee weivelden , de Wouwers en de Bodems, aan Johan Louis baron 
van Renesse van Baer en op 9 juli van datzelfde jaar haar huis met hof van 20 roeden aan het Lindeind aan 

 
 
 
40  Onduidelijk is of haar vader in plaats van Peter wellicht Wouter Adriaan Gerits Colen heet;  
41  sH, R.1622, 366;  
42  Otw, R.363, II, 20v;  
43  Vertegenwoordigend een kapitale som van 50 gulden: sH, R.1591, 196;  
44  GA 223, 47v;  
45  Otw, R.412, 37v;  
46  Francis werd gedoopt op 19 december 1687. Voor hem kwam Johanna (evenals de andere kinderen rooms-katholiek) 

gedoopt op 15 november 1685 en Ariaan, gedoopt op 21 augustus 1683, Johannes, gedoopt op 25 december 1679, Judith, 
gedoopt op 15 september 1683 en Maria, gedoopt op 17 juli 1681;  

47  Otw, R.412, 39; Otw, R.415, 80v;  



 
© De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 93 • 7 

Nicolaas Versteynen48. Diens weduwe kan de belasting der verpondingen niet meer opbrengen en in 1754 
wordt het huis daarom in het openbaar verkocht. Op 27 juli 1754 wordt het eigendom van Hendrik Kievits49. 
Die verkoopt het op 4 februari 1761 mondeling aan Pierre Joseph de Schuytener, die het doorverkoopt en 
op 9 februari vest op Elias Bartel Nouwens50.  

Elias’ huwelijk met Adriana van Oistaden is kinderloos gebleven. Bij zijn dood komt de helft van dit huis aan 
een nichtje, Anneke Sebregts51. De weduwe is hertrouwd met Adriaan van Berkhaeven; ingevolge het 
testament dat zij op 24 juni 1782 ten overstaan van de schepenen van Oisterwijk maakt, komt haar helft ten 
erfrecht aan Elias van Bijnen en aan Adriaan van Berkhaeven ter tocht. Voordien, op 27 januari 1777, ging 
Adriana reeds af van de tocht in de helft welke Anneke toekwam in een huis, schuur, stallinge, hof en dries 
aan het Lindeind52, hiervoor behandeld onder nummer 2. In dat huis ging Anneke wonen.  

Op 9 september 1800 werd het hier besproken huis met schuur, stallinge en 
hof, derhalve door Anneke Dirk Sebregts, meerderjarige ongehuwde dochter, 
en Elias van Bijnen verkocht aan Theodorus Jans van Iersel53. Deze was een 
zoon van Jan van Iersel en Maria Versteynen en werd genoemd naar zijn 
grootvader Dirk van Iersel, die getrouwd was met Agnes Backers54.  

Als vurig patriot nam hij in het Oisterwijk van zijn dagen een vooraanstaande 
plaats in. Hij was winkelier en armmeester en kon van de plaatselijke 
toestanden ook goed op de hoogte zijn. Als vrijgezel is Theodorus gestorven en 
de Van Iersels die heden nog in Oisterwijk gevestigd zijn stammen dan ook niet 
van de 18e-eeuwse Oisterwijkse tak, al doet gelijkenis in voor- en achternaam 
dat vermoeden55. Van hem werd geërfd door de kinderen van Jan Cornelis 
Brok56. De eerste legger van het kadaster noemt hen als eigenaar57. 

 

   

   ‘ 

 
 
 
48  Otw, R.417, 144v;  
49  Otw, R.422, 57;  
50  Otw, R.423, 220v;  
51  GA 238, 87v;  
52  Otw, R.430, 23;  
53  Otw, R.437, 52;  
54  G. Berkelmans, Een wapen, in De Kleine Meierij, jrg. 20 (1969)9 en 10;  
55  Van het overlijden van de 76-jarige Theodorus van Iersel op dinsdag 2 maart 1824 om drie uur ‘s nachts wordt aangifte 

gedaan door zijn neef Hendrik Vogels, de latere burgemeester. Hendrik was op 28 mei 1821 getrouwd met Maria van 
Heeswijk, weduwe van Jan Cornelis Brok, zoon van Peter Brok en Agnes van Iersel, de op 17 juli 1820 gestorven oomzegger 
van Theodorus;  

56  Johanna, een zuster van de genoemde grootmoeder van Theodorus van Iersel is getrouwd met Peter Brok: A. van der Does 
de Willebois, Studiebeurzen, IV, 393; Hendrikus van Alphen is een der rechtsopvolgers van Theodorus van Iersel geworden. 
Hij was zowel winkelier als tapper;  

57  F.245: tuin (2); F.246: huis en erf (10);  
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Toen in alle stilte op 1 juli 1926 de stichting van de parochie van de heilige Johannes plaatsvond, was het 
fraaie hotel De Linde met niet minder dan 45.000 gulden belast. Daar voelde zich geen enkele 
belanghebbende gelukkig mee en burgemeester Verwiel biedt de juist benoemde pastoor Van der Weerden 
aan eens naar de prijs te laten informeren. Bernard Vriens wordt er op uit gestuurd, doch om het pand voor 
slechts drie mille te verwerven lukt toch niet. Na loven en bieden wordt echter overeenstemming bereikt 
over een koopsom van vijfendertigduizend gulden. Dit is op 4 november. De overdracht vindt eerst plaats 
wanneer de onderhandelingen over de naastgelegen gronden met goed gevolg zijn afgesloten, namelijk op 
17 februari 1927, ten overstaan van notaris Schmitz te Tilburg58. 

 

  

   

 
 
 
58  Memoriale parochie H. Joannes van Oisterwijk. 
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overzicht 
 

   

  Lindeind 93  
In den Helm, later hotel De Linde, pastorie parochie H.Joannes van Oisterwijk 

   

  Jacob Stevens 

  Jan van Catwijck Janszoon 

v.1421 huis Engbrecht Engbrechts Borchmans x Katarina 

13-8-1443 huis Ida d. Enbrecht Borchmans 

  opwinning  

  Jan Poynenbroch z. Wouter Peynenborch 

  Gielis n.z. hr Gielis van Dusel 

30-6-1444 huis Ide Engbrecht Borchmans x Willem Kepken die jonge z. Willem Kepken van Nuwelant 

25-6-1449 huis Jan Engbrecht Borchmans 

1459  Gerit z. Lambrecht Sgroten, die smit 

12-2-1508 huis Jan Gerit de Groot 

24-11-1522 grote huis mr Andries Jan de Groot 

2-11-1540 huis Gommaar z. Wouter Geritssoen van Boxtel x Eerken van Schijndel de Helm 

27-6-1576 huis brouwhuis schop 
mosterdmolen 

Wouter Gommaar Wouters x Margriet Jacob Jan Stijnen  

12-3-1601 afgebrande hofstad Gerard z. Gerit Peynenborch  

 huis boomgaard 1 L Mattheeus z. Antonis Henrik Roosen x Elisabeth d. Antonis Stevens xx Henriksken 

1-2-1628 
7-5-1628 

huis Joost Embert Jan Peynenborchs  

17-7-1628  Mattheeus Antonis Roosen x Henriksken 

17-12-1639 
26-12-1639 

vervallen huis Jacob Antonis Aarts Lathouwers x Peterken d. Wouter Adriaan Gerits xx Peterken Cornelis 
Colen 

24-6-1659 huis Antonis Jacob Antonis Lathouwers  

9-9-1667 huis Johanna van Gelenberch wede Laureis van Berckel 

28-2-1669 huis Antonis Baltus Versteynen x Agneta Cauwenbergh  

25-4-1719 huis ½ L Francis z. Antonie Beens, notaris x Jenneke Maria d. Simon Wagemakers 

5-6-1728 huis ½ L Elisabet Maria d. Francis Beens L93 

9-7-1739 huis 20 R Nicolaas Versteynen 

27-7-1754 huis Hendrik Kievits, molenaar 

4-2-1761 huis Pierre Joseph de Schuytener 

4-2-1761 huis schuur stalling Elias Bartel Nouwens (1717-1775) x 1742 Adriana van Oistaden (1718-1784) (xx 1777 
Adriaan van Berkhaeven) 

1-4-1776  ws hierbij deel van hof 5 ½ R 

  Anneke Sebregts (1763-1814) en Elias van Bijnen (1775-1850) 

9-9-1800 huis schuur stalling Theodorus Jan van Iersel (1747-1824), koopman en winkelier 

1824  krn Jan Cornelis Brok (1790-1820) bij Maria van Heeswijk F.245/246 

1843  Hendrikus van Alphen (1813-1878), logementhouder x 1838 Maria Kivits(1807-1868) xx 
1871 Wilhelmina van Velthoven (1828-1887) 

1870  dr Petrus Hendrikus Jacobus Wellenbergh (1814-1875), directeur Rijks Veeartsenijschool 
te Utrecht x Antonia Aletta Geertruida Koumans Smedingh na 1872 F.755/757/558 

  met zuidelijk erf L94 

1878  Jacobus Rutger Wellenbergh (1846-1899) bouw 1880 na 1879 F.1017/1018 
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1881  Mijne de Vries (1843-1930), hoofdonderwijzer, hoofdontvanger x 1874 Johanna Elisabeth 
Boers (1846-?); na 1881 F.1054 

1882  Alphons Marie Sassen (1844-1907) , districtsschoolopziener x 1870 Anna Wijnanda 
Catharina Maria Borel (1839-1928); na 1885 F.1151 

1887  Jan Olbertijn (Obbertijn) (1862-1928), meester metselaar te Rotterdam x 1887 Antonia 
Maria van der Horden (1861-1938) 

1887  N.V. hotel de Linde 

1908  Adolpus Johannes Maria Jansen (1865-1931), candidaat-notaris te Tilburg 

1911  Gerardus Oirbans (1887-1947), hotelhouder x 1909 Catharina Francoise de Visser (1881-?) 

1919  Julius Willem August Schiefelbusch (1880-1930), hotelhouder x 1912 Joanna Cornelia 
Josephina Reijnen (1889-?) 

1921  Martinus Brouwer (1862-1941), assuradeur te Groningen x 1907 Fokeltje Bakker (1874-
1960) 

1927  pastorie van de parochie van de heilige Joannes van Oisterwijk na 1928 F.1775 na 1948 
F.1989 

   

  B187; na 1947 De Lind 52 pastorie 
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