Lindeind 30
Dorpsstraat 20, 5061 HL

Aan de Dorpsstraat bevindt zich hier sedert de Tweede Wereldoorlog de fietsenzaak van René
van Linden. Tevoren heeft ook het oostwaartse erf vele jaren deel uitgemaakt van dit perceel.
Opvallend is dat slechts enkele families hier steeds heel lang huisden, met name de Van der
Heydens in de 15-de eeuw en de Van de Wielen in de 17-de eeuw.
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In 1454 bezit Laureins van der Heyden, de zoon van wijlen Willem van der Heyden, een huis binnen de
Vrijheid, gelegen tussen een erf van de erven meester Jan van Spul en een erf van Henrik geheten Hoefsleger,
de zoon van Engbrecht, dus een Canis. Hij belooft hier ‘s maandags na de feestdag van Sint Paulus bekering,
28 januari 1454, een erfpacht van een mud rogge uit aan Margriet, de weduwe van Willem van Brakel, ten
behoeve van haar dochter Heilwich van Brakel en dier kinderen bij Gijsbrecht Huysman, die toen alreeds
dood was, met name Gijsbrecht en Willem Huysmans en hun zuster Gijsbrecht 1.
Laureins van der Heyden was een broeder van Aart van der Heyden 2, die Heilwich geheten van der Heyden,
weduwe van Jan van Laerhoven de zoon van Jan van Laerhoven in 1435 noemt als `hore neve`3. Aart van der
Heyden, die in 1455 al dood is, heeft een zekere Juut als weduwe achtergelaten 4. Deze heeft in genoemd
jaar haar recht van tocht in een beemd geheten `die Gheytskoy`, gelegen `aen dese side vanden Amerlaer`5,
afgestaan aan haar dochter Soffye, mede ten behoeve van Juuts kinderen Joorden en Baat. Deze beemd is
vervolgens afgestaan aan Wouter geheten Back, de zoon van Geerlic Bac van der Poerten. Nu had ook
Laureins van der Heyden een dochter welke Sophie heette. In 1451 is zij al weduwe van Jan Scellekens, maar
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ontvangt ze van haar vader nog, ingevolge huwelijkse voorwaarden, een stuk erf ìn Karchove`6. Daar Aart en
Laureins beiden een dochter hebben welke Fie heet, kan aangenomen worden dat Laureins moeder Sophie
geheten was. Misschien was zij een Van der Poorten. Op zondag na Sint Denijs in 1443 draagt Arnt geheten
van der Heyden, zoon van wijlen Willem van der Heyden aan Jan Laureins Groys over: een erfpacht van 12
lopen rogge uit drie stukken land `tot Karrikoven after Jan Maes`, van welke erfpacht Aart een half mud
verwierf van Lodewych van der Poirten als man van Sophie, dochter van wijlen Mattheeus geheten
Aerntssoen en waarvan Aart de overige vier lopen toevielen in een erfdeling na de dood van Willem van der
Heyden en Sophie zijn wijf, zijn vader en moeder7. Op 27 mei 1429 hebben Willem Jans van der Heyden,
Hubrecht Merselys Huben als man van Sophie, Agnees en Mechteld, dochters van Jan van der Heyden, aan
`hore oemen` Laureins en Aart van der Heyden, een huis `met sinen gronde ende toebehoerten metter
slachmolen daer op staende`, gelegen binnen de Vrijheid, alsmede een stuk beemd in de Berendonk tussen
de Amerlaar en de `Hoegborch`, verkocht onder beding dat de verkopers Willem, de zoon van Henrik `hors
brueders` die al dood is, zullen doen vertijen wanneer hij `tot sinen mondigen dagen` is gekomen8.

Op 24 januari 1429 ging Jacob Sceyve af van zijn recht van tocht in een erfpacht van 12 lopen rogge uit een
erf dat Aart die Wolf tot Carlikoven dan bezit, ten behoeve van zijn zoon Laureins, die van zijn kant daags
tevoren heeft beloofd `dat hi alsoe langhe stil staen sal inder deylinge voer aen der tijt dat elc van sine
bruederen Claus ende Jacob voer uut geboert sal hebben XII lopen rogs erfpachts`. Laureins Jacob Sceyve
heeft deze erfpacht van 12 lopen rogs `voert vercoft in eenen wittigen cope` aan Laureins van der Heyden,
de zoon van wijlen Willem van der Heyden, `sine oem`9. Jacob Sceyve was getrouwd met Baat, dochter van
Willem van der Heyden10. In 1458 is Laureins van der Heyden dood. In dat jaar hebben Jacob Laureins van

6
7
8
9
10

Otw,R.159, los blad;
Otw,R.153,32;
Otw,R.146,16v;
Otw,R.147,6;
Otw,R.147,6;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 30 •

3

der Heyden en Jan, de natuurlijke zoon van Henrik van Ethen, als man van Mechteld, dochter van Laureins,
ook voor de andere wettige erfgenamen en kinderen van Laureins, een erfpacht van twee mud rogge in een
rente van vier mud welke Willem Henrik Laureins Toit Vannis aan Laureins had overgegeven, ten behoeve
van Aleid, de weduwe van Laureins, overgedragen aan Aart van Laerhoven 11.
Met de Toyts-Vannys waren er nauwe betrekkingen: in 1464 koopt Jan, de natuurlijke zoon van Henrik van
Ethen, voor 72 peter van 18 stuiver van de priester heer Willem, kanunnik van Tongerlo, wettige zoon van
Henrik Laureins Vannys uit Kerstien dochter van wijlen Laureins van der Heyen, een cijns van 20 stuiver,
gaande uit het huis dat van Jan Wouters van der Stegen was in Hukelem en uit een zesterzaad land,
behorend bij de `goeden ten Pasch`, welke indertijd verkregen waren van Laureins Willems van der Heyen,
alsmede een stuk beemd onder 'Oerscot`, ter plaatse `Bautsfoert` naast `die Neghen Buender`12.
Behalve de reeds genoemde kinderen had Laureins van der Heyden ook een dochter Margriet. Zij trouwde
met Jan van Geldrop, zoon van Zeger. In 1458 beurt Jan de helft van twee mud rogge als erfpacht, gaande
uit het huis waarin Jan de natuurlijke zoon van Aart Wolfaert woonachtig is 13. Margriet schijnt een zekere
Agnees tot moeder te hebben14. Aart Wolfaert wordt ook een zoon van Laureins van der Heyen genoemd 15.
Aart Wolfaert en Jan Zegers van Geldrop hebben op 13 januari 1462, na de dood van Agnees, de weduwe
van Laureins van der Heyden, hun recht op twee derde deel in twee bunder beemd in de Wippenhout, aan
een einde begrensd door grond van Heilwich dochter van Peter van der Heyen, verkocht aan heer Floris,
priester, de zoon van Gijsbrecht Florensoene 16. Aan Claas natuurlijke zoon van Henrik van den Dijck, heeft
Jan van Geldrop datzelfde jaar nog een erfpacht van een mud rogge overgedragen, gaande uit het huis en
hof onder Enschot, geheten Celienbrake 17.
Laureins van der Heyden is er niet gerust op geweest dat zijn vrouw Agnees het met zijn kinderen kon
vinden. In 1436 machtigt hij zijn broeders Jan en Aart, alsmede Willem van Cuyck en Gerit Bock om over zijn
goederen te beschikken voor het geval `of dat zake were dat Angneese ende hoir kijnder voirscreven hen met
malcanderen nyet verdroegen; ende Agnesen ende hoir afterkijnder voirscreven doen woude buten wil, rade
ende consent deser vyer mans voirscreven`18. Als meester van de Tafel van den Heiligen Geest heeft Laureins
geweten wat geldzaken voor zorgen konden geven.
In het bezit van het hier besproken huis is Laureins van der Heyden opgevolgd door zijn zoon Jacob. In 1462
lost die een rente van acht schillingen waarop het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch recht had19. Ook in
1484 wordt Jacob nog als bezitter van dit huis genoemd20. In 1471 heeft hij het bezwaard met een erfpacht
van twee mud rogge, af te dragen aan zijn zuster Sophie, welke dan nog weduwe is van Jan Scellekens en,
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waarschijnlijk kinderloos, een uiterste wilsbeschikking maakt ten overstaan van meester Henrik Beys, een
altarist, als `notarys`21.

Op 15 mei 1507 heeft Heilwich, weduwe van Jacob van der Heyden en dochter van Joorden die Brouwer, de
tocht in dit huis overgegeven aan haar zonen Henrik en Jan en haar dochters Agnees en Jenneken. Het is dan
Henrik die alle delen krijgt toegescheiden 22. Nog meer dan een halve eeuw is het huis daarop het rustig bezit
van de Van der Heydens gebleven. Van Henrik, die priester is geworden, is het toch weer overgegaan op
Jan23. Diens zoon bij Adriana, dochter van Wijt Gerit Willems geheten Wijtman Jans Verheyen deelt,
wanneer hij het huis op 22 april 1558 vervreemd aan zijn westerbuur, mede, dat hij het verkreeg in een
erfdeling24.
Deze buurman was Wouter Jan Hessels, `die molner ter Creyten`. Ten tijde van de opstand is diens aanwinst
evenwel verloren gegaan. Zijn dochter Elisabeth laat immers na: het ouderlijk huis, omschreven als een huis
met hof en grond, alsmede een `hoff ende hoffstadt oistwaert`, gelegen omtrent de Hoofstadt25. Wouter Jan
Hessels had een zoon Jacob uit zijn huwelijk met Geritken, dochter van Jacob Gerits. Deze zoon uit het
voorbed voert rond 1588 een proces tegen Wouter Cornelis Rijsbroeck als man van Elisabeth, dochter van
Wouter Jan Hessels bij Geertruid, dochter van Willem van Laerhoven en tegen andere kinderen van `den
nabedde`26. Door oordeel van scheidsmannen werd het geding op 5 maart 1588 beslecht. In 1599 verkoopt
Wouter Rijsbroeck als man van Elisabeth een stuk land in de Gever onder Haaren, dat bij een erfdeling
tussen de Hesselsen werd verkregen, aan Jan, de zoon van wijlen Adriaan Aart Godschalkx 27.
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Wouter was Elisabeths tweede man. Hij verwekte bij haar twee zonen, Geraard en Cornelis. Elisabeths
eerste man was Gerard Sebastiaans Smits28. Uit het huwelijk van Gerard en Elisabeth werd een dochter,
Geertrui, geboren, welke de vrouw is geworden van Dierk Peter Willems van den Wiel.
Op de `leste merte` in 1628 komt het tussen de erfgenamen van Elisabeth tot een scheiding en deling.
Daarbij treden op Dierk van den Wiel voor zijn vrouw, Gerard Rijsbroeck, Ida, de weduwe van Cornelis
Rijsbroeck en de voornoemde Geraard Rijsbroeck en Peter, de zoon van wijlen Marten Peter Vrancken, als
momboors van het onmondig kind van Cornelis bij Ida. Aan Dierk van den Wiel valt dan toe het hier
besproken huis met het ledig erf ten oosten daarvan, bij de Hofstad (gelegen tussen het erf van Thomas van
den Heuvel en dat van de erven Giljam de Wale, en strekkend van de strate of steenweg tot de gemeint de
Vloed), een derde deel in een wei in de Kleine Hei bij het `Sieckgasthuys` en een afgebrande hofstad,
genaamd `de Doirenboom`, tegenover het genoemde huis, bij het Zegelhuis. Als lasten dient Dierk op te
brengen: aan de Tafel van den Heiligen Geest drie carolusgulden en drie stuiver, een gewincijns aan de
heren van Baseldonk en de kartuizers te Vught, de helft in drie carolusgulden welke Jan Typoets moeten
worden betaald, en een derde deel van de grondcijns die verschuldigd is voor de wei bij het gasthuis. In
1647 wordt in plaats van aan de Tafel van den Heiligen Geest aan het Manhuis betaald. De grond welke in
1636 bij het huis hoort, is een lopense en zeven roeden groot 29.
Dierk Peters van den Wiel was een middelmatig welgesteld man, die in 1636 wegens `sijn welvaren` werd
aangeslagen voor anderhalf oord. Behalve zijn huis met één lopense en zeven roeden hof, bezat hij een `een
hoffstadt genoempt den Dorenboom`, aan de overzijde van de straat en tien roeden groot, een wei `bij
tGasthuys`, een `stuck erffs gecomen van Philips de Wale, groot in tuelant I lopensaet XXX roeyen. Ende in
groese II lopensaet`, terwijl hij van Jan van den Heuvel een stuk land van vier lopense en 44 roeden in pacht
hield30.
De erfgenamen van Dierk Peters van den Wiel en Geertrui scheiden en delen op 18 september 1647; te
weten Wouter Diericx; Jan Claassen van Tilborg als man van Leonora, dochter van Dierk en Geertrui; ook
handelend voor hun broeders Peter en Gerit; voorts Gerit Wouter Rijsbroeck en Aart Henrik Roestenborch
als momboors van Jan, de onmondige zoon van Jan, een dan reeds overleden zoon van Dierk en Geertrui.
Jan Claassen van Tilborg verwerft dan het ouderlijk huis van zijn vrouw, doch slechts de westwaartse helft
van de hof die daartoe vanouds behoorde. Hierover spreken we verder onder Lindeind 31. De oostwaartse
helft van de hof bij het woonhuis, benevens de hofstad ten oosten daarvan, welke afkomstig was van de
Verheyens, is toegevallen aan Wouter Dierks van den Wiel, die daarmee een `dubbel portie` erlangde. Op de
scheiding van de nieuwe erven van Jan en Wouter werd een weg gemaakt, welke half aan Jan en half aan
Wouter toebehoren zou. 31. Het terrein dat Wouter ter beschikking kreeg zal een oppervlakte van 28 roeden
hebben gehad32. Dat Wouter een dubbele portie verwierf, zal mede gelegen hebben aan den Dorenboom en
de wei bij de `Baerdijck`, welke hij ook kreeg.
Alras is Wouter op zijn terein gaan bouwen. In april 1649 bezwaart hij zijn huis met hof, grond en erf aan de
`Plaetse` met een cijns33. Het huis heet dan te liggen tussen het erf van Margriet, de weduwe van Thomas
van den Heuvel en dat van Jan Gielis de Weer, maar dat komt omdat laatstgenoemde het woonhuis van Jan
Claassen van Tilborg gekocht had34. Op 18 december 1653 belooft Wouter van den Wiel aan Dierk Rutgers
van Berckel, de schoonvadervan Aaltje, de dochter van Thomas van den Heuvel, jaarlijks op genoemde dag
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een cijns van zes carolusgulden van 20 stuiver te voldoen. Hij verbindt daarvoor zijn huis met de halve
lopense grond daarbij, alsmede het stukje weiland aan de `Baertdijck`, aan de oude stroom. Het huis blijkt
dan verder nog verbonden te zijn voor een cijns welke verschuldigd is aan het convent der Baselers, een
rente van vijf gulden en tien stuiver waarop Thomas Joosten van Breda35 recht heeft en tien gulden, waarop
Dierk van Berckel alreeds recht heeft 36.
Wouter Dierks van den Wiels vader37 was een zoon van Lenaartken, welke in 1606 als weduwe van Peter
Willems van den Wiel afstand doet van haar recht van tocht in een stuk hei en wei `op de Cleyn Hey`, ter
plaatse `tVenne`, zulks ten behoeve van haar kinderen Adriaan, Dierk en Margriet, alsmede van Wouter
Ariens van Schie als man van Willemken en van Henrik Aart Roestenborch als man van Marie, dochters van
Peter en Lenaartken38. Op 10 mei is deze wei toegedeeld aan Henrik Roestenborch 39, wel de vader van de (in
1647) voormelde momboor Aart Roestenborch.
Wouter Dierks van den Wiel verwekte bij Adriana Hendriks een dochter, Maria, welke op 30 januari 1663
werd gedoopt. Zijn erfgenamen zijn echter geworden Dierk en Hendrik, zijn zonen bij Cathalijn, dochter van
Hendrik van Megen40. Deze twee zoons delen het ouderlijk huis op 3 november 1685 op de graat van de
schouw en de hof dwars doormidden. Met `burris ofte cruige` mag ieder over de ander zijn hof, `soo naer de
revier als naer de straet`. Dirk krijgt het voorhuis en de noordwaartse helft van de hof. Hendrik krijgt het
achterhuis met de helft zuidwaarts van het hof. Ieder der broeders draagt de helft van de lasten, bestaande
uit de gewincijns van de Baselers ter grootte van zes stuiver en acht penningen, een rente van drie gulden
en zeven stuiver welke de heer Adriaan Baraerts beurt, 15 gulden aan Willem van Beurden verschuldigd en
vijf gulden te betalen aan Joost Thomas van Breda. Elk moet ook de helft van drie roeden van de dijk
onderhouden.
De betaling door Hendrik schijnt te wensen te hebben overgelaten. In 1716 laat de Bossche borger en
koopman monsieur Jacobus van der Meulen wegens wanbetaling van de rentes, welke Dierk Rutgers van
Berckel indertijd waren beloofd, beslag leggen op het huis aan de Plaats 41. Aldus heeft Dierk van den Wiel
het raadzaam gevonden de rente van tien gulden over te nemen 42. Als weduwnaar van Maria, dochter van
Pauwels Kemps, heeft de arme Hendrik Wouters van den Wiel op 23 juli 1723 afstand gedaan van zijn recht
van tocht in de helft van het huis aan het Lindeind met de halve lopense grond daarbij, de helft in een stuk
akkerland aan Goossen Emmenschoor en in andere goederen. Zulks ten behoeve van zijn kinderen 43 Paulus
en Annemarie, Jan Jan Roestenborch als man van Helena en Jacobus van Gorkum als weduwnaar van
Catrina, Hendriks dochters. Deze dragen hun rechten dadelijk over aan hun neef Wouter Dirks van den
Wiel44. Als lasten worden nog vermeld een cijns van een gulden, tien stuivers en acht penningen welke aan
de heer Ruysch in Den Bosch en van 12 stuiver welke de rentmeester der bisschoppelijke goederen dienen
te worden afgedragen.
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Eenmaal enig eigenaar van het huis45 schijnt Wouter het achterhuis te hebben verhuurd. In 1736 wordt
Lambert van de Loo als huurder genoemd en vijf jaar later de weduwe 46. Dierk Wouters van den Wiel
trouwde op 27 mei 1685 met Jenneke dochter van Daniel Brekelmans 47. Uit dat huwelijk was Wouter in
1690 geboren48. Zijn weduwe heeft het huis niet meer steeds zelf bewoond, doch verhuurd. Jan Heymans en
Gerard van Gool hebben er als huurder langere tijd gezeten, voorts worden Embert Couwenbergh, de vrouw
van Servaas Spaens en Adriaan de Loos als huurders vermeld. Gerard van Gool was de man van Maria,
dochter van Wouter van de Wiel.
Op 3 december 1764 hebben Jan en Peter, zonen van Wouter van de Wiel, Catharina, hun zuster, en Gerard
van Gool aan Jacobus Baltus Heesters het huis, dat al mondeling verkocht was, overgedragen 49. Het is
waarschijnlijk de man die trouwde met Marie, dochter van Cornelis van Diezen en vader was van Petrus
Heesters die op 8 augustus 1837 ten overstaan van de Bossche notaris Bolsius een testament heeft
gemaakt50 en van Johannes Heesters, die ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Haaren is
geweest. Jacobus heeft het huis mondeling verkocht en op 20 oktober 1765 overgedragen aan Peter Baltus
Heesters51 die in 1777 nog als eigenaar van het huis en hof wordt geboekstaafd. Jacobus Heesters heeft zijn
huis zelf bewoond, tesamen met Gerardus Wijtmans.
Onzeker is of dat ook nog het geval is geweest met Peter. In 1781 is sprake van Helena, de verlaten vrouw
van Peter Baltus Heesters52. Rond die tijd wordt ook vermeld dat het huis is afgebrand en `tot land
gemaakt`. Peter is van dit land eigenaar gebleven. Als zodanig wordt hij genoemd in 1786. Ook heeft hij het
gehad ter tocht. Op 17 januari 1791 heeft Peter Baltus Heesters als weduwnaar van Antonetta Sanders ten
behoeve van zijn zoon Johannes afstand gedaan van zijn tocht in een huis, plaats en erve van een lopense
binnen de vrijheid. Het erf strekt zich uit van de straat tot de stroom waarvan de hof door een karweg is
gescheiden. Johannes Heesters heeft dit goed dadelijk verkocht aan de weduwe van Andries van Heeswijk,
Maria Elisabeth de Jong, welke het naastgelegen erf reeds in handen had 53.
Zij wordt opgevolgd door haar schoonzoon Francis van Keulen 54. Wanneer de registers van het kadaster
worden aangelegd heeft Francis op zijn naam een huis, huis en erf en een tuin55.
De nalatenschap van Francis van Keulen en Maria Cornelia van Heeswijk en hun dochter Elisabeth wordt op
2 april 1833 gescheiden en gedeeld door Jan en Andries van Keulen, de eerste schoenmaker en de tweede
korenmolenaar te Oisterwijk. Jan krijgt dan ondermeer een huis aan het Lindeind, waarvan de hof 17 roeden
en 90 el beslaat 56.
In 1841 heeft de Joodse koopman Aron van den Meijdenberg, als gemachtigde van Cornelia van de Pas uit
Tilburg, het goed in een openbare verkoop gebracht. Bij onderhandse acte was het haar van ouderswege
aangekomen op 31 juli 184157.
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overzicht
LINDEIND 30
v.1454

huis

Laureins Willem van der Heyden

v.1462

huis

Jacob Laureins van der Heyden x Heilwich d. Joorden die Brouwer

15-5-1507

huis

Henrik Jacob van der Heyden
Jan Jacob van der Heyden x Adriana d. Wijt Gerit Willems
Wijtman Jan Verheyen

20-4-1558

huis

Wouter Jan Hessels x Geritken d. Jacob Gerits xx Geertruid d. Willem van Laerhoven

2-4-1588

2 afgebrande hofsteden achterhuis

Elisabeth Wouter Jan Hessels x Gerard Sebastiaans Smits xx Wouter Cornelis Rijsbroeck

31-3-1628

huis hofstad oost

Dierk Peter Willems van de Wiel x Geertrui Gerard Smits

18-9-1647

hofstad en 1/2 hof oost

Wouter Dierks van de Wiel x Adriana Hendriks x Cathalijn Hendrik van Megen

hofstad huis

3-11-1685

huis

Dierk van de Wiel x Jenneke d. Daniel Brekelmans (voorhuis) en Hendrik van de Wiel x Maria d. Pauwels
Kemp (achterhuis)

22-7-1723

huis 1/2 L

Wouter Dirks van de Wiel L30

3-12-1764

huis 1/2 L

Jacobus Baltus Heesters x? Maria d. Cornelis van Diezen

20-10-1769

huis 1/2 L

Peter Baltus Heesters x Helena x Antonetta Sanders

16-5-1788

met erf 4 R 64 voet uit de gemeint van Haaren aan de Stroom

17-1-1791

huis 1 L

Johannes Peter Heesters

17-1-1791

huis 1 L

Maria Elisabeth de Jong wede Andries van Heeswijk
met erf oostwaarts (L29-II)
zie verder L29-II
hier alleen het westwaartse huis, zonder tuin

1871

huis

Lambertus Jansen F.763

1898

huis

Theodorus van Oirschot

1897

huis

met de tuin tot de Vloet toe: F.1315

1906

huis andere gebouwen

met gebouw aan de Vloet, ook achter het oostwaartse erf: F.1483

1939

Lambertus Theodoruszoon van Oirschot na 1941, zonder gebouwtje achter erf oost F.1945; na 1950 alleen
het achtererf waarop 2 schuren F.2019
B339, na 1947 Dorpsstraat 20

1950

huis werkplaats

René van Linden, aan de Dorpsstraat zonder achtertuin F.2018
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