Lindeind 11
De Lind 34, 5061 HX

Een van de weinige 'gewone' huizen van De Lind. Jarenlang ingeklemd tussen een auto-garage
en een tandartsenpraktijk. Een van de zeldzame erven die wat de perceelsomvang betreft vanaf
de vijftiende eeuw nagenoeg hetzelfde is gebleven. Het huidige huis is rond 1924 gebouwd.
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Gijsbrecht Jacobszoon, schepen te Oisterwijk in 1374 1, 13772, 13833, 13894 en 13915, heeft een zoon, Jacob
van Ele6, gehad die voorzover bekend -de schepenlijsten zijn immers onvolledig - nimmer in de schepenbank
heeft gezeten. Deze Jacob mag immers niet verward worden met zijn tijdgenoot Jacob van Ele Aart
Houtappelszoon; ter onderscheiding van laatstgenoemde wordt hij doorgaans Jacob Gijsbrechts genoemd.
Jacob Gijsbrechts nu heeft het erf bezeten dat nu ter sprake komt.
In 1421 hebben de twee kinderen van Jacob Gijsbrechts, Gijsbrecht - de latere kannunik die als rector van
het altaar van de heilige Catharina wordt genoemd - en Kathelien, bijgestaan door haar man Erit van Cuyk,
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zoon van Henrik Nellen, gescheiden en gedeeld7. Erit en Kathelien krijgen het huis en de hof waar Jacob
Gijsbrechts te wonen placht, en Kathelien heeft het verkocht aan Peter die Beer 8.

In 1444 heeft Peter dit huis benevens een erfweg `te varen ende te keren over der erfenis wilneren Jacob
Jacobszoon voirscreven onbetymmert gelegen` - dus over het oostelijk gelegen erf, behandeld onder
Lindeind 10 - afgestaan aan Henrik van der Avoert, ook geheten De Man. Deze Henrik Jan Henriks van den
Avoort9 was getrouwd met een zekere Peter en had een dochter Elisabeth. Elisabeth is gehuwd met Wouter
Gerit Willemszoon en heeft een zoon Wouter - doorgaans genoemd Wouter Smans - die dit huis in 1488 in
een erfdeling tussen de erfgenamen van zijn grootouders heeft verworven. Als lasten krijgt Wouter
Wouterszoon op zich om een erfpacht van een half mud rogge af te dragen aan den `rectoer des outaers der
noet Goeds` in de kerk van Oisterwijk, een lopen aan `de gulden van sunte Kathelinen` en om een `roey dijcs
opten Oesterwijcschen dijc te bewaren`10. In 1496 gaat Wouter nog tot verdere belasting van zijn erf over11
en in 1502 verkoopt hij zijn huis en hof met de erfweg aan Jan Willems van Engelen 12. Reeds in 1506 geeft
Jan van Engelen zijn goed bij de Linde tegen een erfcijns van één rijnsgulden, te betalen op Lichtmis, uit aan
Adriaan Aart Brock 13. In 1516 heeft Adriaan zijn goed tegenover het raadhuis, dat zich dan heet uit te
strekken tot `den loop` (waarmede de oude bedding van de stroom bedoeld zal wezen) bezwaard met een
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grondrente van drie gulden14. Een malder rogge moet dan al afgedragen worden bij de rector van het altaar
van Onze Lieve Vrouw. Vervolgens is het voor 1538 in handen geraakt van de snijder Herman Jan
Hoeymakers, een telg van het geslacht Timmermans15. Diens zonen, Jan en Willem, erven dit huis en hebben
het `metten vaerwech` in 1555 overgedragen aan Zeger Wouter Bacx. Als weduwnaar van Kathelijn, dochter
van Peter de Becker, heeft Zeger dit huis met toebehoorten op 9 oktober 1559 teruggebracht in de handen
van voornoemde Willem Heiman Hoymakers die het juist twee maanden later heeft overgedragen aan
Laureins Henrik Moels. Te oordelen naar een beschrijving van de belending van een naburig huis zit die er
nog in 159716, maar Henrik Adriaan Vreijsens’ vrouw, Dorothea genaamt Thoriken, is er na 8 maart 1599
eigenares van geworden17. In 1600 heeft haar man dit huis teruggegeven aan Elias, zoon van Willem Elias de
Wijne bij Jenneken, dochter van Ariaan Seberts, van wie zij het in 1599 kocht. Op 3 januari 1608 heeft die
het huis tegenover de kapel verkocht aan Lodewijk, zoon van Dries Lodewijks Sweerts18.
Gezien het groot aantal tegenwoordige inwoners van Oisterwijk dat van hem afstamt willen we hier bij zijn
bloedverwanten wat uitvoeriger stilstaan. Kopers grootvader, Loych Dirk Swerdts, lijkt de eerste Zweerts in
Oisterwijk. Uit zijn - denkelijk kortstondig - huwelijk met Metken19, dochter van Aart Peter Nulants, is één
kind achtergelaten, Andries. Na haar huwelijk met Loych is Metken nog tweemaal hertrouwd. Peter Claas
Leemans verwekte bij haar een dochter, Elisabeth, welke is getrouwd met Adriaan Peters van den Wiel 20.
Adriaan Aart Roestenborchs is Metkens derde man geworden. Ook deze derde man heeft Metken nog korte
spanne tijds overleefd. In de naam van Adriaan Peters van den Wiel en consorten wordt op 28 maart 1605
door de dan 60-jarige Adriaan Jacobs van Boxtel en de 30-jarige `Willem sone Willems Damen` (wiens vader
dus kennelijk nog leeft) ten overstaan van schepenen een verklaring afgelegd. Ze hebben `omtrent den
beginne vande maent Augusto diemen noempt die ooghstmaent` in 1604 de verpleging aangenomen van
Adriaan Aart Roestenborch `inde wandelinge genoempt Adriaen Pijl ende Mechtelt sijne huysvrouwe,
dochtere Aert Nulants`, namelijk om Adriaan ` alsdoen vande pest besmet ende sieck sijnde te dienen ende
behulpelijck te wesen`. Bij de zieke is toen ook de kapelaan heer Pauwels van Lieshout gekomen `om hem te
visiteren, te vauden (?), te troosten, goede ende Goddelycke vermaningen te doen`. Bij die gelegenheid heeft
Adriaan openlijk verklaard te volharden in de verklaring van zijn uiterste wil welke hij en zijn vrouw een dag
of zes, zeven tevoren door de kapelaan had laten opstellen en volgens welke zijn zusters kinderen met de
ontvangst van 20 gulden waren uitgedeeld. De deponenten van de verklaring ten overstaan van de
schepenen zeggen verder dat ze dit testament `der voirscreven Mechelden, alsdoen noch gesont wesende
(gaende ende verkerende ende aende duere buytenshuys staende) gecommuniceert ende voirgehouden
hadden`. Metken heeft toen goedgevonden wat binnen in het huis `omtrent den Raedthuyse` (wellicht het
hierna onder Lindeind 15 te bespreken huis) werd bedisseld `alwaer die voirscreven Adriaen, een vande
testatueren, inden heirdt aende schouwe, op een bedde tegen tvier, sieck vander peste was sittende ende
liggende`.

14
15
16
17
18
19
20

sH,R.1287,80; sH,R.1338,37;
Otw,R.241,13; Otw,R.241,42;
Otw,R.291,52;
sH,R.1400,166; Otw,R.267,47; Otw,R.307,35;
sH,R.1480,171;
Otw,R.254,77v;
Otw,R.256,77;
© De Vrijheid Oisterwijk

Lindeind 11 •

4

Genoemde Andries Lodewijks Swerts is eveneens jong gestorven. Uit zijn huwelijk met Elisabeth, dochter
van Goyaart Peter Colen21 (een zwager van Jan Clinckbijl, die hiervoor als eigenaar van het onder Lindeind 9
behandelde erf ter sprake is gebracht 22) zijn vier kinderen bekend: de zoon Lodewijk (voormeld) is in 1614 al
niet meer onder de levenden en heeft uit zijn huwelijk met een zekere Jenneken 23 vijf onmondige kinderen
achtergelaten24. De dochter Cathelijn - in 1591 nog onmondig en tot momboors hebbend Adriaan Aarts de
Brouwer en Peter Jans de smid25 - trouwt voor 1607 met Gerit Wouter Bacx26, hiervoor bij de behandeling
van de Wouwer, nadien genaamd de Bacxbogaard, uitvoerig vermeld. Cathelijns zuster Elisabeth is
getrouwd met Claas Ariaan Claas Verbruggen27. Meriken, het jongste kind van Andries Swerts, is in 1606 nog
onmondig en heeft Adriaan Wouters van Heck dan tot momboor. Andries’ weduwe en de momboors over
haar vijf kinderen hebben het huis met de hof tegenover de kapel verkocht aan Dierk Thomas Joordens van
Oirschot28, wiens schoonvader eigenaar was van het naastgelegen westelijke erf. Dierk woonde in
Moergestel en heette ook Dierk Thomas van Laerhoven29. Hij heeft zijn goed tegenover `die Capelle aen de
groote Lijnde` dan ook reeds op 18 december 1614 opgedragen aan Willem, natuurlijke zoon van Cornelis
Jansen van Esch. Het heet zich uit te strekken van de straat tot `achterwaerts aenden gemeynen water
genoempt de Vloet`30. Willem heeft dit in 1619 verkocht aan Jan, zoon van Gerit Jans van Munster31, die het
in 1622, onder voorbehoud van drie wilgen, heeft opgedragen aan Wouter van Iersel, zoon van Henrik
Wouters van Eersel32. In die tijd moet de weduwe van Lodewijk Andries Swerts een cijns van drie
carolusgulden en derdehalve stuiver beuren.
Wouter van Iersel is een man met een aanzienlijk Oisterwijks voorgeslacht 33. Uit zijn huwelijk met Ida
dochter van Willem van den Bolck (schoolmeester te Boxtel) schijnen slechts dochters geboren te zijn. Nadat
Wouter en Ida op 28 juni 1651 hun testament gemaakt hebben34, vindt de erfscheiding hunner goederen
plaats in 165935. Wouter van Iersel schijnt dit huis tot zijn dood bewoond te hebben; in 1626 woont hij er
nog36, maar in 1636 staat als hoofdbewoner te boek zijn schoonzoon Jan de Moy. Daar het lange tijd
eigendom van de nazaten van Wouter van Iersel blijft, weiden we hierover eerst uit. Cathalijn, de oudste
dochter van Wouter van Iersel, schijnt haar ouders niet overleefd te hebben. Anneke trouwt met meester
Cornelis Comans, een van de twee zoons van Goyaart Adriaan Claas Comans en Cornelia, de dochter van
meester Dierk van den Heuvel37. Als weduwe is Anneke getrouwd met de praktizijn en procureur Thomas
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Peijnenborch38. Uit geen van beide huwelijken schijnen kinderen nagelaten te zijn. Adriana, een derde
dochter van Wouter van Iersel, trouwt met Niclaas van Gerwen39 en een vierde, Marie (welke in 1651 al
niet meer in leven is) met Jan Willems de Moy. Laatstgenoemden hebben twee dochters, Anneke, welke
trouwt met Adriaan Henriks van de Ven en Willemijnke40. In 1678 kopen Anneke, dochter van Wouter van
Iersel, en Adriaan van de Ven dit huis van Jacob van Hees, de man van Maria, dochter van Niclaas van
Gerwen voornoemd41. Adriaan heeft in 1690 zijn onbedeelde helft in een huis, schuur en hof, 12 roeden
groot42, overgedragen aan de erfgenaam van Anneke, Godefridus Comans 43. Deze Godefroy woont in 1710
te ‘s-Gravenwezel, nabij Antwerpen, zodat het geen opzien behoeft te baren dat hij het oude familiegoed
van de hand doet en verkoopt aan Adriaan Peters van Dal44. Nog meer oud familiegoed raakt korte tijd later
in andere handen. Na de verkoop van het huis heeft de kapelaan het niet lang meer gemaakt: op 31 januari
1713 hebben zijn erfgenamen Hendrik van den Boer gevest aan een weide over de Colenbrugge op de
koopsom waarvan 100 gulden werd ingehouden die heer Godefridus `aen sijn meyt Jenneke bij testament
hadde gelegateerd`, en 80 voor de betaling van bier `aen seeckeren Brouwer, wonende tot Wijnegom` bij
Antwerpen. Adam Verhoeven kreeg tezelfdertijd grond overgedragen waarop Walterus recht van
grondcijnsheffing pretendeerde en waarvan de dorpslasten al vier jaar achterstallig waren. De zaken
schijnen wat verwaarloosd te zijn geweest.

Deze Adriaan van Dal was in het Oisterwijk van zijn dagen een weinig bemind heerschap. Als pachter van
belastingen moest hij de pachtsom met winst op de uitgemergelde Meierijenaars zien te verhalen. Dit ging
gepaard met een ononderbroken reeks van dreigementen, beslagen en procedures. In 1692 zet hij de
83-jarige moeder van een arme weduwe, Lucia, dochter van Reinier Lemnius, uit haar bed om belasting van
haar los te krijgen45. Adriaan vond dat de regenten van Oisterwijk maar schelmen waren die veel te veel
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mensen tot de armen rekenden46. Veel poorters lieten zich door Adriaan niet zo gauw schrik inboezemen. In
1694 werd Adriaan `met een bloot houwerken in de handt, ontrent de langte van een Arm`, aangetroffen in
de armen van de huisvrouw van Cornelis Bertens, die hem, weinig van zins te liefkozen, `bijt lijff hadt`.
Vechtend vielen ze samen op de vloer47. De strijd tegen de ontduiking van de belasting op het gemaal houdt
Adriaan van Dal bezig. Wanneer hij en Peter Kempen `tsamen sijn gecomen van Entschot desen avont bedoeld wordt 4 november 1698 - ontrent een uyr naer sonnen ondergangh, op de Creyte heyde ontrent den
Huppelenpadt`, snappen ze Reindert Gijsberts van Iersel uit Berkel met een zak meel op zijn rug. Dat meel
nemen ze met geweld af, ofschoon Reindert dreigt: ”Als ick U alleen crijg, sal ick u voor de cop schieten”.
Voorshands volstond Reindert met het toebrengen van een wond aan Adriaans `linke kin`48.
Adriaan was overigens ook alleen niet voor een kleintje vervaard. Op 29 juli 1695 is hij binnengedrongen bij
Gijsbert van Hees `alwaer bijde heeren regenten deser vrijheyt affgesproocken was een tonne bier` voor de
jongemannen vanwegen de `vreuchdeschooten over het overgaen der stadt Namen gedaen hebbende`.
Adriaan schreeuwt hen toe: “Ick sall u allemael doot schieten”, maar zijn zwager Martinus Verbeeck spot: “U
pistool is niet geladen; ick soude u nu te gaeuw wesen”. Adriaan heeft zijn pistool `averechts gevatt` en er
daarmee opgeslagen, totdat Gijsbert van Hees hem het huis uit heeft gestoten. Met een messteek in de
linkerborst kan Adriaan naar de chirurgijn 49. Het sterkste staal van Adriaans manier van doen wordt in 1699
opgetekend. Op 16 september van dat jaar was Francis, de zoon van Adriaan Peter Lambert Vuchts uit
Berkel `ontrent een uyr voorden sonnen ondergangh` met paard en kar op de Kreiteheide `verbij het nieuw
opgeworpen padt van Udenhout nae Oosterwijck, aende zijde nae Haeren` strooisel aan het laden toen
Adriaan van Dal er met een lange hond kwam aanstappen. Dadelijk trok die `van onder zijn rock` een
knipmesje waarmede hij het leidsel doorsneed, eraan toevoegend: “ Ick geeffer duyvel, lijff en ziel op soo
ghij weder de handt aende car ofte paert slaet; ick sal U so doot schieten, off ick moet mijn leven uyt de
heyde niet gaen`. Inderdaad loste hij zijn snaphaan toen Frans aan het paard kwam, maar het geweer ketste.
Adriaan tracht daarop de voerman te bewegen zijn paard af te geven en wanneer dit niet lukt schiet hij hem
`door de linke slip van het schortelcleet`, door de `rock ende broeck` in de kuit50.
Adriaan was in eerste echt gehuwd met Maria, een dochter van Cornelis Verbeeck en van Margaretha,
dochter van Leonard Cornelissen van Rethy. Uit dit huwelijk had hij, behalve een jong gestorven zoon en
dochter, een zoon Adriaan, getrouwd met Elisabeth van den Wiel en drie dochters. Van deze is Maria
Cornelia van Dal gehuwd met Gerrit Maes. Zij hebben vier kinderen achtergelaten, met name Adriaan
(waarschijnlijk jong gestorven), Geertrui, getrouwd met Hendrik Cornelis de Roy, Catharina en Maria Anna
Maes. Een tweede dochter van Adriaan van Dal, Jennemaria, heeft uit haar huwelijk met Antonie Lamberts
Versteijnen twee dochters, Marianna en Maria, getrouwd met Jan van Iersel51, wiens zwager Louis Wollaart
nog eigenaar is geworden van het huis wat hier wordt behandeld. Adriaan van Dals laatste, derde, dochter,
Anna Catharina is gehuwd met de wijnkoper Gerard van Asten52.
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Wanneer in 1735 de erfgenamen van Adriaan van Dal en Maria Verbeeck scheiden en delen, valt het huis
wat hier besproken wordt, ten deel aan de vier onmondige kinderen van Gerrit Maes 53. Niet deze kinderen
doch de vorstersfamilie Van Heusden bewoont dan het huis, totdat in 1747 de verkoop van huis, stalling en
schuur aan Louis Wollaarts plaatsvindt 54. Kopers vrouw, Barbara van Iersel, is een achternichtje van
genoemde Gerard van Asten en een schoonzuster van Adriaan van Dals kleindochter Maria Versteijnen. Als
weduwe blijft Barbara van Iersel dit huis bewonen. Haar vader, Theodorus, woont dan bij haar in. Uit het
huwelijk wat zij op 4 oktober 1733 ten overstaan van schepenen met Louis Jan 55 Wollaart sloot 56, werden
geboren Maria Elisabeth, 82 jaar oud in 1817 gestorven, welke uit haar huwelijk met de van Oirschot
geboortige Peter van Nunen (1736 - 1820) afstammelingen heeft die in Oisterwijk wonen; Theodorus,
Francis, die bij de behandeling van Lindeind 3 en 4 ter sprake is gekomen; Jan, 76 jaar oud in 1817 gestorven
als weduwnaar van Maria Elisabeth Dirkx; Johanna Catharina, 74 jaar oud overleden te Oosterhout in 1819
als weduwe van Adriaan Weterings; en tenslotte Cornelia Wollaart, 77 jaar oud in 1829 gestorven als
weduwe van Antonie van Huijs (haar eerste man) en van de lakenwever Wouterus Josephus van de Wiel
(1752 - 1825)57.
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Van Jan Wollaart leeft nog een afstammeling in Oisterwijk. Zijn dochter Maria Barbara (ca. 1782 - 1839)
heeft uit haar huwelijk met de van Udenhout geboortige schoenmaker Willem van Aalst (zoon van de
daggelder Adriaan van Aalst en Helena Jans van der Staak) een dochter Maria Theresia, welke uit haar in
1847 gesloten huwelijk met Andries van Nieuwburg, een van Haaren geboortige timmerman, een zoon
heeft: Johannes van Nieuwburg (1858 - 1936). Uit diens huwelijk met de Oirschotse Johanna Maria Verspeck
werd Adrianus Jacobus van Nieuwburg geboren (1900 - 1986). Genoemde Jan Wollaart krijgt in 1772 het
ouderlijk huis, waarin hij dan al woont, toegescheiden. Hij verlaat dit rond 1780 en verhuurt het aan Francis
Jacobus Korthout, later aan de joodse rabbi Meyer Elias met Adriaantje Roeltjes en tenslotte aan Laurens
van Spaandonk en Anna, dochter van Jan Jan Roelof Janse. In 1816 heeft Jan Wollaart dit huis verkocht aan
Jan zoon van herbergier Francis Raaijmakers58, verwekt bij Theodora van de Louw. Die is getrouwd met een
zuster van laatstgenoemde Anna, namelijk met Marie Janse, dochter van de kruidenier Johannes Johannes
Roelof Janse en Marie van Huijs. Jan Raaijmakers is winkelier en heeft hier wellicht het bedrijf van zijn
schoonvader voortgezet. In 1824 heeft hij dit huis, dan genummerd 190, met zijn zeven roeden hof,
verkocht aan de Oirschotse meester-stukadoor Hendrik Essens, die getrouwd was met Mechtild van
Lieshoud59. Die is eigenaar wanneer de registers van het kadasters worden aangelegd 60.

overzicht
LINDEIND 11
Jacob Gijsbrechts (van Ele) z. Gijsbrecht Jacobs
7-5-1421

huis

Kathelien Jacob Gijsbrechts x Erit van Cuyck z. Henrik Nellen
Peter die Beer

1444

Henrik Jan Henriks van der Avoert (de Man) x Peter

4-7-1488

huis

Wouter Smans z. Wouter Gerit Willems bij Elisabeth d. Henrik de Man (van der Avoort)

3-10-1502

huis

Jan Willems van Engelen

29-7-1506

huis

Adriaan Aart Brock

v.1538

Heiman Jan Hoeymakers (Timmermans), snijder

1-4-1555

huis

Zeger Wouter Bacx x Kathelijn Peter de Becker

9-10-1559

huis

Willem Heiman Hoymakers

9-12-1559

huis

Laureins Henrik Moels
Elias Willem Eliasse

8-3-1599

huis

24-1-1600

Henrik Adriaan Vreijnsens x Dorothea (Thoriken)
Elias z. Willem Elias de Wijse

3-1-1608

huis

Lodewijk Dries Lodewijks Sweerts x Jenneken

13-8-1613

huis

Dierk Thomas Joordens van Oirschot

18-12-1614

huis

Willem nat.z. Cornelis Jansen van Esch

4-5-1619

huis

Jan Gerit Jans van Munster

19-2-1622

huis

Wouter van Iersel z. Henrik Wouters van Eersel x Ida Willem van den Bolck

14-2-1659

woonhuis

Niclaas van Gerwen x Adriaantken Wouter van Iersel

22-12-1678

huis

Anneke Wouter van Iersel weduwe Cornelis Comans en Adriaan Hendriks van de Ven x Anneke Jan de Moy

25-11-1690

huis schuur

Godefridus Comans (1/2, later geheel)

Jacob van Hees x Maria Nicolaas van Gerwen
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10-11-1710

huis schuur

Adriaan Peters van Dal x Maria Cornelis Verbeeck

16-12-1735

huis 12 R hof

kinderen van Gerrit Maes bij Maria Cornelia van Dal

20-6-1747

huis 12 R hof

Louis Jan Wollaart x Barbara d. Theodorus van Iersel

2-5-1772

huis 12 R hof

Jan Wollaart nr 190 (1812)

9-9-1816

huis werkhuis schop

Johannes Raaijmakers, winkelier x Marie d. Jan Roelof Janse nr 190

17-11-1824

huis schop 7 R

Hendrik Joseph Essens (1776-1845), metselaar, meester-stukadoor x Mechelina Peter van Lieshout nr 190 F.303/304

24-10-1861

huis

Gemeente Oisterwijk

1863

huis

Johannes Cornelis Elen, koopman te 's-Hertogenbosch

1881

huis

jhr Joseph Emile Marie de Kuyper (1853-1917), sigarenfabrikant x Anna Agatha Maria Schaap

1894

huis

Jan Schonk, metselaar nr 207

1898

huis

Petrus Cornelis van de Wouw, bakker x Johanna van der Horst

1918

huis

Lambertus Heesakkers, sigarenfabrikant

1919

huis

Hendrikus Petrus Canters (1867-1945), leerlooier

1922

huis

Johannes Cornelis Smulders, aannemer x Francisca Johanna Rietbergen, na 1923 F.1727 1924 herbouw

1944

huis

Mathilde Henriette Maria van Roozendaal x Franciscus Josephus Hubertus Smulders, architect
B302, na 1947 De Lind 34
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